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Капиталын ЭМЗЭГ ЕРТӨНЦ

Х

үн төрөлхтний бүтээсэн хамгийн аугаа нээлт
бол мөнгө гэдэг. Мөнгө байгаагүй бол соёл
иргэншил үүсэхгүй байсан ч гэх. Хүн биет
хөрөнгөө биет бус зүйлээр (зоос, цаасаар) солиод
буцаагаад биет хөрөнгөд хувиргах боломжийг
зөвхөн мөнгө олгосноор хөдөлмөрийн бүтээмж эрс
нэмэгджээ. Мөнгө гучаад мянган жилийн өмнө анх
үүсчээ.
Харин дөнгөж 600 жилийн өмнө Бельгид анх үнэт
цаас (stocks) бий болсноор мөнгөний үнэ цэнийг
хэмжээнээс нь гадна, хугацаагаар нь үнэлэх болов.
Хуримтлалтай хэсгийнх нь мөнгийг хэрэгцээтэй
хэсэгт нь урт, богино хугацаагаар ашигтайгаар
шилжүүлдэг зуучлах үйлчилгээ бий болж санхүүгийн
зах зээл үүсэв. Энэ зах зээл сүүлийн зуун жилд улам
хүчээ аван хөгжин томорч, эдүгээ хүн төрөлхтний
бүтээн байгуулах үйлсийг хөрөнгийн биржийн
оролцоогүйгээр төсөөлөх аргагүй болоод байна.
Санхүүгийн зах зээлийг нэг жил хүртэлх хугацаатай

буюу мөнгөний, нэг жилээс урт бол хөрөнгийн зах
зээл гэж ангилдаг. Компаниуд мөнгөний зах зээлээс
зээл авч хүү төлдөг бол, хөрөнгийн зах зээл дээр
хувьцаагаа зарж, ногдол ашиг тараадаг.
Монголчууд бид мөнгөний зах зээлийг мэдэх
болохоос, хөрөнгийн зах зээлтэй одоо л танил болж
байна. Их хувьчлал хөрөнгө босгох биш хөрөнгө
хуваах зорилготой байсан учир гучин жилийн дараа
ч бид гажсан үр дагавраас нь салж чадахгүй байна.
Манайд саяхан болтол бүх бизнес мөнгөний зах
зээлээс буюу арилжааны банкнаас зээл авах замаар
санхүүжилт босгож ирлээ. Сүүлийн хэдэн жилд
цөөн компаниуд хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа
гаргаж (listed) хөрөнгө босгож байна. Компаниуд
бас гадаадын нэг, зарим нь бүр хоёр ч хөрөнгийн
биржээс (dual listed) олон зуун сая долларын хөрөнгө
босгожээ. Гэхдээ том хөрөнгө босгохын хэрээр том
хяналтад ордог жамтай.

ХУВЬЦААГАА ЗАРЖ ХӨРӨНГӨ БОСГОХ НЬ
Монголын хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ
сүүлийн хоёр жилийн дотор хоёр дахин өсч,
2.5 их наяд төгрөг болсон нь ДНБ-ий 9 хувьтай
тэнцэж байна. Өнгөрсөн 2018 оны эцэст аж ахуйн
нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон зээл 17.2 их
наяд төгрөг болсон нь ДНБ-ий 62 хувьтай тэнцэж
байна. Ийнхүү манай улс эдийн засгийнхаа 70
хувьтай тэнцэх санхүүгийн хөрөнгөтөй болсноос,
мөнгөний зах зээлийнх нь хөрөнгийнхөөс 7
дахин том байна. Хөрөнгийн зах зээл өсөх орон
зай маш их гэсэн үг.
Манай компаниуд дотоод, гадаадын хөрөнгийн
бирж дээрээс мөнгө босгож сурч байна. Жишээ нь
Монголиан Майнинг Корпорайшн Хонгконгийн
биржээс 670 сая ам. долларын хөрөнгө босгов.
Петроматад компани Лондонгийн хөрөнгийн
бирж дээр гарав. Хоёр өөр орны хөрөнгийн
биржээс зэрэг мөнгө босгосон компани ч
байна. Саусгоби Сэндс компани Хонгконг
болон Торонтогийн, Туркойз Хилл (Оюутолгой
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компани 66 хувийг эзэмшигч) Нью-Йорк болон
Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр гарч хоёулаа
үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Мөн
Эрдэнэ Ресурс компани Торонто, Монголын
хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа гаргав. Эдгээр
компаниуд бүгд л уул уурхайн салбарынх, учир
нь энэ салбарт хайгуул, олборлолт явуулахад
эхлээд асар их хөрөнгө оруулалт шаарддаг.
Энэ компаниуд хөрөнгийн бирж дээр ийнхүү
анхдагч хувьцаагаа гаргаж (IPO) хөрөнгө
босгохын тулд маш том хариуцлага хүлээдэг.
Учир нь тухайн компанийг оруулсан хөрөнгийг
нь өсгөж ашгаа өгч чадна гэж хувьцааг нь
худалдан авагчид (хөрөнгө оруулагчид) үзэж буй
хэрэг. Зарим нь компанийн үнэ цэнэ өсөхөөр
хувьцааны үнэ өснө, тэр үед нь хувьцаагаа зарж
ашиг унагаана гэж тооцдог.
Хөрөнгийн
биржийн
үүрэг
бол
тухай
компанийн холбогдолтой бүх мэдээлэл үнэн зөв
байх, мэдээлэл бүх хөрөнгө оруулагчдад нэгэн

ДеФакто
зэрэг хүрсэн байх, санхүүгийн тайлангаа улирал
бүрийн эцэст цахим хуудсанд тавьсан байхыг
шаардах, мөрдүүлэхэд оршдог. Торонтогийн
бирж уурхай руу нь мэргэжлийн шинжээчийг
нууцаар илгээж газар дээр нь олборлолттой
танилцаж, эрдсийн дээжний хараат бус
лабораторийн үнэлгээг дахин шалгуулдаг
жишээтэй.
Учир нь биржээс босгож буй хөрөнгө бол маш
олон хувь хүний, эсвэл хөрөнгө оруулалтын
тусгай сангууд, ялангуяа аль нэг улсын
тэтгэврийн сангийн мөнгө байдаг. Гадаадын
биржид бүртгэлтэй бүх компаниуд олон нийтэд
нээлттэй учир хэн ч хувьцааг нь худалдан авч,
зарж болно. Монголын иргэд, түүний дотор
тухайн компанийн монгол ажилчид нийлээд
хувьцааг нь авсан компани олон бий. Жишээ
нь Австралийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй
Аспайр Майнинг компанийн 32 хувийг өнгөрсөн

НИЙТЛЭЛ

намар монголын иргэн Ц.Цэрэнпунцаг худалдан
авчээ.
Биржийн
анхдагч
үүрэг
нь
хөрөнгө
оруулагчдын ашиг сонирхлыг хамгаалдаг. Бирж
бас хувьцаагаа гаргасан компанийг ил тод
байх, үйлдвэрлэл явуулж буй газар, улс орондоо
нийгмийн хариуцлага хүлээдэг, байгаль орчныг
нөхөн сэргээдэг байхыг шаарддаг. Энэ бүх
шалгуурыг хангах нь хувьцаат компанидаа
ч ашигтай. Зөвхөн тэгж л компанийн үйл
ажиллагаа хэвийн байж, хэрэгтэй бол нэмж
хувьцаагаа гарган, дахин хөрөнгө босгох
баталгаа болдог. Тийм учраас Монголд ажиллаж
буй, хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниуд
компанийн сайн засаглалыг хэрэгжүүлж, орон
нутгийн ард иргэдтэй уулзаж, ажлаа танилцуулж,
шаардлагатай бол тэдэнд тусламж дэмжлэг
үзүүлдэг. Үүгээрээ хаалттай, нэг эзэнтэй зарим
компаниас эрс ялгаатай.

ХУВЬЦААНЫ ҮНИЙН МЭДРЭМЖ
Хувьцаат компаниудын үйл ажиллагаанд
хувьцааных нь үнэ маш чухал үүрэгтэй. Үнэ
тогтвортой эсвэл өсөлттэй байгаа бол тухайн
компанийн үйл ажиллагаа сайн яваа гэсэн
үг. Компани бүх хувьцаагаа бүхлээр нь биш
хэсэгчлэн гаргадаг учраас өмнө нь гаргасан
хувьцааны хоёрдогч зах зээл буюу хамааралгүй
этгээдүүдийн хооронд хувьцааг нь худалдаж,
худалдан авч буй үнэ нь дараагийн хувьцаагаа
гаргах суурь нь болдог.
Тухайн компанийн хувьцааны үнэ хөрөнгө
оруулагчдын
хүлээлтийг
илэрхийлдэг.
Санхүүгийн судлаачид, хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл (ХМХ) хөрөнгө оруулагчдын өмнөөс
тухайн компанитай холбоотой бүх мэдээллийг
олж авч, тайлбарлах үүрэгтэй. Тийм учраас аль
нэг хувьцаат компанийн тухай ХМХ-ээр цацагдаж
буй мэдээ, судалгаа нь үнэн зөв байх ёстой. Аль
нэг алдаатай мэдээлэл, тухайн компанийн үйл
ажиллагаанд ноцтой нөлөөлж, хувьцааны үнийг
огцом унагадаг.
Өнгөрсөн оны 11-р сарын 28-нд Bloomberg
ТV Mongolia сувгаар “Саус Гоби Ресурс” дефолт
зарлалаа гэсэн гарчигтай “Овоот толгойд
олборлолт хийж байгаа энэ компани “China
Investment Corporation (CIC)”-д 11-р сарын 19нд багтан төлөх ёстой 41.8 сая ам. долларын
төлбөрөө хугацаандаа төлж барагдуулаагүй
байна… Компани нь эргэн төлөх нөхцлөө хүлээн
зөвшөөрөөгүй учраас дефолт зарлах нөхцөл
байдал бүрдсэн…” гэж мэдээлэв. Төдөлгүй zindaa.
mn вебсайт дээр энэ “компани дампуурлаа
зарласан” гэж мэдээлэв.

Энэ мэдээ нь 786 сая тонн коксждог нүүрсний
нөөц бүхий орд газар олборлолт явуулж буй
500 хүн ажилладаг компанийн хувьцааны үнийг
унагаж, үйл ажиллагаанд нь нөлөөлж түлш,
хүнс, хувцас гэх мэт хэрэгцээг нь хангадаг 270
нийлүүлэгчдийг сандаргаж, зарим нь төлбөрөө
түрүүлж нэхэхэд хүргэжээ.
Бодит байдал дээр CIC нь өөрөө тус компанийн
хөрөнгө оруулагч бөгөөд өгсөн зээлийнхээ
төлбөрийн нөхцлөө үлдсэн 25 жилийн турш
яаж авахаа нарийвчлан тодруулах үүднээс
энэ удаагийн эргэн төлөлт цагтаа хийгдэхгүй
гэсэн мэдээллийг тухайн хөрөнгийн биржийн
шаардлагааар вебсайтдаа тавих ёстой байдгийг
монголчууд дээрх байдлаар буулгажээ.
Монголчууд
бид
төлбөрийн
дефолт,
компанийн дампуурал хоёрыг ялгаж салгахын
оронд адилхан юм шиг ойлгож, мэдээлсэн нь тус
компанийн хөрөнгө оруулагчид, түүний дотор
тодорхой хувьцааг нь эзэмшдэг ажилчдынх нь
хувьд багагүй сандрал үүсгэв.
Хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа гаргасан
компани нь бусдын хөрөнгийг авч ашиглаж
байгаа учир үйл ажиллагаа нь шилэн дотор
мэт ил тод харагдаж, өчүүхэн алдаа, буруу зөв
мэдээлэл гарвал зах зээл ямар хурдан хариу
барьдаг, хөрөнгийн зах зээл ямар эмзэг ертөнц
болохын нэгэн жишээ энэ юм.
Хөрөнгийн зах зээлийг Монголд хөгжүүлэх,
түүний тулд бүх оролцогчид зөв мэдээлэл, зохих
боловсролтой болох цаг иржээ.
2019.02.20
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НОМЫН ХЭСГЭЭС ...

Амартия Сэн

“ХӨГЖИЛ БОЛ ЭРХ ЧӨЛӨӨ” (1999)
А

мартия Сэн нь 1933 онд Энэтхэгийн
Бенгал
хотод
төрсөн.
Тэрээр
төрөхөөсөө л эрдэмтэн болох нь
тодорхой байсан гэлтэй Их сургуулийн
кампус дотор төрсөн гэдэг. Сэн Колкатагийн
Ерөнхийлөгчийн
коллежийг
Эдийн
засагчаар төгссөн. Дараа нь Кэмбрижийн
их сургуульд эдийн засгийн бакалавр,
докторын зэрэг хамгаалсан. Төгссөнийхөө
дараа Энэтхэг, Англи, Америкийн олон
их сургуульд багшилсан бөгөөд одоогоор
Харвардын их сургуульд ажиллаж байна. Сэн
1998 онд Эдийн засгийн ухааны Нобелийн
шагнал хүртжээ. Амартия Сэн бол хөгжлийн
эдийн засаг, үүн дотроо ядуурал, өлсгөлөн,
шударга
ёсны
асуудлуудыг
судалдаг,
хамгийн нэр хүндтэй эдийн засагчдын нэг
юм.
Амартия Сэнийн бичсэн "Development
as freedom" гэдэг хөгжлийн онолын гол
бүтээл бий. Уг ном монгол хэлнээ "Хөгжил
бол эрх чөлөө" гэдэг нэрээр орчуулагдсан.
Түүний онолын гол санаа нь хөгжил гэдэг
бол эцсийн дүндээ эрх чөлөө гэнэ. Жирийн
нэг хүн өөрийнхөө хүсч буй, үнэ цэнэтэй гэж
бодож байгаа тэр амьдралаараа амьдрах
эрх чөлөө бас боломж, чадавх байгаа
эсэхээр л хөгжлийг хэмжинэ гэж Сэн үзжээ.
(Жич: Эрх чөлөөний тухайд ерөнхийд нь
позитив, негатив гэж хоёр ангилж үздэг.
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Негатив гэдэг нь хэн нэгэн миний амьдралд
хүсээгүй байхад хөндлөнгөөс оролцохгүй
байх тухай. Харин позитив эрх чөлөө гэдэг
нь чадавх, боломжтой байж л хүн сонголт
хийж чадна, тэр үед л хүн эрх чөлөөтэй гэж
үздэг.) Энэ онолыг НҮБ, Дэлхийн Банк гэх мэт
олон улсын томоохон байгууллагууд хүлээн
зөвшөөрдөг гээд хэлчихэд буруудахгүй
байх. Энэ онолоос л ургаж "Хүний хөгжлийн
индекс" гэдэг үзүүлэлтээр дэлхий нийтийн
хөгжлийг хэмждэг жишиг тогтсон. Хүний
хөгжлийн
индекс,
чадавхын
асуудал
ярихаар боловсролын тогтолцооны тухай
ярьж байна гэж ойлгож болохгүй.
Сэн үндсэн хоёр шалтгаанаар эрх чөлөөг
хөгжил гэж харсан. Нэг дэх нь үнэлгээний
зорилгоор буюу эрх чөлөө хэр зэрэг тэлсэн
бэ гэдгээр хөгжлийг хэмжиж болох юм байна
гэсэн санаа. Энэ хүрээнд тэрээр хүмүүсийн
орлого, чадавх, ядуурал, тэгш бус байдал,
дундаж нас зэрэг ойлголтуудыг авч үзсэн
байдаг. Өөрөөр хэлбэл эрх чөлөө тэлэхийн
тулд хүний орлого, чадавх нэмэгдэх ёстой
гэсэн үг. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг хэмжиж
чадвал эрх чөлөө хэр зэрэг тэлж байгааг
хэмжиж болно. Хоёр дахь нь эрх чөлөөг
хөгжлийн мотор гэдэг өнцгөөр харсан.
Хүний бодит эрх чөлөө л нэмэгдэж байж
хөгжил бий болох юм байна гэсэн санаа юм.
Хөгжлийг эрх чөлөөний үр дүн гэж харах

НОМЫН ХЭСГЭЭС ...

нь тийм ч амархан ойлгогдох зүйл биш. Сэн
улс төрийн болон нийгмийн эрх мэдэл бол
эдийн засгийн өсөлтөд маш чухал хүчин
зүйлүүдийн нэг гэж үзсэн. Мэдээж хэрэг
нэг хүнд ногдох орлого нь хувь хүний эрх
чөлөө хөгжих, эс хөгжихөд тун чухал хүчин
зүйл. Сэн чөлөөт зах зээл бол хөгжлийн
бас нэг түлхүүр гэдэгтэй маргахад бараг
боломжгүй гэж хэлсэн байдаг. Бараа, таваар
солилцох нь бараг үг солилцож ярилцахтай
адилхан болчихсон хорвоод бид амьдарч
байна. Тийм учраас Сэн эдийн засгийн
эрх чөлөө нийгмийн эрх чөлөөг дэмждэг,
мөн эсрэгээрээ ч үйлчилнэ гэж хэлжээ.
Боломжийг бий болгогч гэдэг утгаараа эрх
чөлөө бол хөгжлийн мотор юм. Амартия Сэн
хэлэхдээ хөгжлийн эрх чөлөөнд тулгуурласан
аргачлал нь оролцоог шаарддаг. Жишээ нь
соёлоо хадгалж үлдэх үү, эдийн засгаа өсгөх
үү гэсэн сонголт тулгарлаа гэж бодоход
хүмүүс өөрсдөө оролцоод л шийдэх хэрэгтэй
(Стрээтэн, 2000).

үйлчилгээг төрөөс чанартай хүргэж байж
эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоно гэж
үзсэн. Тийм ч учраас түүний аргачлал бол
аль нэг туйл руу чиглэсэн биш дундын зам
гэж ойлгож болно. Сэнийн онол нэрнээс нь
харахад маш хялбархан ойлгож болохоор
харагддаг. Гэвч бодит байдалд эсрэгээрээ.
Магадгүй хөгжил гэдэг өөрөө тийм нарийн,
комплекс ойлголт учраас тэр байх.
А.Бат-Оргилын “Хөгжлийн тухай онолууд:
Монголын хөрсөнд” номын хэсгээс ...

Ардчилсан оронд хэзээ ч өлсгөлөн болж
байгаагүй гэдэг алдарт дүгнэлтийг тэрээр
энэ номондоо бичсэн нь бий. Сэнийн
анализ болох ардчиллаас болж ядуу орнууд
өлсгөлөнгүй байх нь мэдээлэл чөлөөтэй
урсах, улс төрчдийн хариуцлагаас болдог
ажээ (Стрээтэн, 2000). Тиймээс ардчиллыг
бэхжүүлэх
нь
хөгжлийн
зайлшгүй
чухал алхам юм. ДНБ-ий өсөлт, техник,
технологийн
хөгжил,
үйлдвэржилтийг
шууд утгаар нь хөгжил гэж харахад учир
дутагдалтай гэдгийг харуулснаараа түүний
бүтээл үнэ цэнэтэй. Сэн хэдийгээр чөлөөт
зах зээлийг дэмждэг боловч бүх зүйлийг
зах зээлд найдаж орхиж болохгүй гэж үздэг
нэгэн. Жишээ нь боловсрол, эрүүл мэндийн

5
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НИЙТЛЭЛ

Алтанхуягийн БАТ-ОРГИЛ
Бодлогын судлаач

БОЛОВСРОЛЫГ ШИНЭ ӨНЦГӨӨР ХАРЪЯ
Засаглал гэх “шидэт” үг

У

лс орнуудын түвшинд хөгжлийг хэмжих
олон аргачлал байдаг боловч хүний
асаглал
гэхиндекс
үг сүүлийн
үед хаа
саагүй
хөгжлийн
л хамгийн
оновчтой
хувилбар
гэж олон
эрдэмтэдта
үздэг.
Уг хэмжүүрийн
харагдах
болсныг
анзаарсан
байх.
нэг чухал
хэсэг нь боловсрол.
Үүнийг хэмжихдээ
Ялангуяа
ерөнхийлөгчийн
засаглал
иргэд
нь хэдэн жилд
сургуульд
ёстойгоос
уу,
парламентийн
засаглал
уу сурах
гэх мэтгэлцээн
хэдэн
жилд
нь
сургуульд
сурч
байна
вэ
эрчимжсэнтэй холбоотойгоор хүн бүргэдгээр
ярих
тооцож гаргадаг (Сэн, 2003). Гэхдээ энэ бол
улс орнуудыг харьцуулах зорилгоор гаргасан

З

ЗАСАГЛАЛ ГЭЖ ЮУ БИШ ВЭ?

тун чиг ерөнхий хэмжүүр юм. Бараг бүх
орныг хамруулсан, нарийн хэмжүүр гаргахад
болжээ.
Гэхдээ
“засаглал”
гэх энэ
үгийг олон
хүндрэлтэй
учраас
одоохондоо
энэ хэмжүүрийн
хүрээндбайгууллагууд
л боловсролын
талаарх
ойлголт
улсын
моодонд
оруулсан
юм.
хязгаарлагдаж
байна.
Миний
хүний
Хөгжиж
буй манайх
шиг
орны хувьд
эдийнхувь
засаг,
улс
түвшинд
боловсролыг
хэмжихэд
арай
өөр
төрийн хөгжилтэй холбоотой бүхий л асуудалд
хэмжүүр
хэрэгтэй
гэж
үздэг.
Тийм
хэмжүүрийг
“засаглал” л ганц шийдэл мэт ойлгогдох болжээ.
гаргахын тулд эхлээд боловсрол гэж юу вэ
гэдгийг тодорхойлохоос эхэлнэ.

ЗА-АНДАГААР
БУЙ
ЗАА
Монголчууд бид
ерөнхийлөгчийн

Зарим хүмүүс ардчилсан засаглал гэж ярьдаг.
засаглал,
парламентийн засаглал гэж их ярьж, мэтгэлцэж Ер нь ардчилал бол дэглэм юм. Улс төрийн ухаанд
Хэдэн жилийн өмнө би Б.Ренчин (1968) гуайн өөр ажил гарчихав. Бас нэг найзаасаа чадна
байна. Тэгэхээр энэ хоёр үгийг англи хэл рүү улс орнуудыг төрийн дэглэмээр нь ардчилсан,
"Монголын За-Андагаар буй заа" гэсэн ном гээд нэг ажил авчихлаа. Нөгөө ажлаа хийх гэж
хөрвүүлвэл presidential governance, parliamentary авторитари, тоталитари гэж гурав хуваадаг. Эрх
уншсан юм. Түүний бичсэнээр Монголын нууц хойшлуулсаар байгаад цагийг нь дөхүүлчихэв.
хэрэгжиж байгаагаар энэ дэглэмүүд
governance
гэж бууна.жаУлс
төр судлалын
товчоонд "Монголун
андагаар
буй заа" ямар
гэсэн мэдэл
Тэгээдхэрхэн
амжсангүй.
ялгагдана.
чөгүүлбэр
сурах байдаг
бичгийг
нээгээд
харсан
ийм
нэр
аж. Үүнийг орчин цагийн монгол
Тэгэхээр "за" гэж хэлсэндээ байхын тулд хүн
томьёо
байдаггүй. Харин
parliamentary
system
хэлэнд хөрвүүлвэл
Монголын
За-Андагаар
буй
Бидний
бас нэг яриад
ажлаа төлөвлөдөг
байххэвшчихсэн
шаардлага нэр
гарчтомьёо
байна.
and
presidential
буюу парламентийн
заа гэсэн
өгүүлбэр system
болно. Утгачилвал
монголчууд бол “компанийн засаглал”. Гэтэл мөн л англи
Энэ нь ирээдүйд юу болохыг тодорхой хэмжээнд
тогтолцоо,
тогтолцоо
гэж
За гэж хэлсэнерөнхийлөгчийн
л бол андгай, тангараг
өргөсөнтэй
хэлэнд
“company
governance”
гэж хэлдэггүй.
таамаглана
гэсэн үг.
Үүнд амьдралын
туршлага
адилтган байгааг
үздэг байж.
Хамгийн
нь
нэрлэсэн
харах
болно. сонирхолтой
Нэр томьёоны
хэрэгтэй.
Бас
хэн
нэгэнд
За
гэж
хэлээд
нэг ажил
Харин “corporate governance” буюу “корпорацийн
Б.Ренчин
гуай За манай
гэсэн үгээ
тангараг
мэт үзэхийг
энэ
эндүүрлийг
үндсэн
хуулийн
эцэг
хийхээр боллоо
гэхэдЕртухайн
ажлыгкомпанийн
хугацаанд
засаглал”
гэж хэлдэг.
нь яагаад
хамгийн(2008)
“том боловсрол”
юм зүйн
шүү дээ
гэж бичсэн
Б.Чимид
“Төр, нам, эрх
шинэтгэлийн
нь
амжуулахын
тулд
залхуурлаа
даван
туулахаас
байх юм.асуудлууд”
Яагаад боловсрол
гэж
хэлсэн байдаг.
юм бол засаглал гэхгүй корпорацийн засаглал гэж
эгзэгтэй
номондоо
дурдсан
эхлээд
өөрийгөө
удирдах
чадварт
суралцах
гэж би ихгуай
гайхсан.
Тухайн үед миний
ойлголтоор нэрлэсэн нь тодорхой шалтгаантай бөгөөд уг
Б.Чимид
парламентийн,
ерөнхийлөгчийн
шаардлагатай
болчихож
байгаа
юм.
Нөгөө
боловсрол гэдэг нь их дээд сургууль төгсөж, шалтгааныг би энэ нийтлэлдээ тайлбарлах юм.
талаас зарим чадахгүй, амжихгүй зүйлдээ
гэх нь засаглал хэлбэр биш бөгөөд энэ нь төрийн
тал бүрийн мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй болох тухай
шударгаар "үгүй" хэлж сурахыг ч бас шаардана.
удирдлагын хэлбэр гэжээ.
байсан. Ер нь монголчууд бид гадаадад сургууль
Тэгэхээр хүн “боловсорч” байж л хэлсэндээ хүрэх
төгссөн, гадаад хэлээр ярьдаг нэгнийгээ тэр их
юм байна.
өндөр боловсролтой хүн гэж ярьдаг биш билүү.
ТЭГВЭЛ ЗАСАГЛАЛ ГЭЖ ЧУХАМ ЮУ ЮМ БЭ?Ер нь миний хувьд тухайн нэр үгийн утгыг үйл
Гэтэл Б.Ренчин гуай яагаад хэлсэндээ хүрдэг
хүнийг л боловсролтой гэж хэлж байгаа юм бол? үгнээс нь хаймаар юм шиг санагддаг. Боловсрол
Эхлээд нэг ойлголтыг тайлбарлах хэрэгтэй. албатууд буюу төрийн албан хаагчид шийдвэр
гэдэг үгийн үйл үг нь "боловсрох". Боловсрох
Энэ засгийн
асуултадухаанд
хариулахын
би гаргадаг. Ийм үед эзний зүгээс албатуудын
Эдийн
“Principalтулд
agentэхлээд
problem”
гэдэг үг нь аливаа амьтан нас бие гүйцэх,
өөрөөсөө
хэлсэндээ
хүрдэггэж
билүү
гэж асуусан гаргаж байгаа шийдвэр нь зөв эсэх, тал тохой
буюу
эзэн албатын
проблем
бий. Товчхондоо
жимс ургамал бүрэн гүйцэд ургах гэх мэт утга
юм. Үүнийг
хариулах
гэж шийдвэр
оролдохдоо
За гэж татсан эсэх, өөртөө ашиг хонжоо хайсан эсэх гэх
албат
нь эзний
өмнөөс
гаргахтай
илэрхийлнэ. Япон судлаач Д.Төмөрбаатар нэг
хэлсэндээ хүрнэ үүсдэг
гэдэг тийм
ч амар
биш мэт олон зүйлийг хянах шаардлага тулгарна.
холбоотойгоор
проблем
гэжзүйл
ойлгож
удаа зурагтаар япончууд бол будааны соёлтой
болохыгЖишээлбэл
ойлгосон. Хамгийн
энгийн
жишээ
нь, нэг
болно.
төр, ард
түмэн
хоёрын
хүмүүс
гэж ярьжхувьд
байсан.
нь олон
будаамянган
ургаад
Корпорацийн
эзэнУчир
болох
найзтайгаа уулзана гэж хэлчихээд яг очих гэхээр
хооронд үүснэ. Эзэд буюу ард түмний өмнөөс
илүү сайн болох тусмаа бөхийдөг. Яг түүн шиг
6
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япон хүн ч гэсэн боловсрох тусмаа бөхөлздөг
гэж. Энэ бол боловсролын ерөнхий утга нь

боловсрох гэдгийг харуулж буй өөр нэг соёлын
жишээ.

НИЙГМИЙН КАПИТАЛ
Тэгэхээр миний дүгнэлт бол боловсрол гэдэг
нь хүний үг, үйлдэл хоёрын нэгдэл юм байна.
Энэ нь Англи хэлний integrity гэдэг үгээр илүү
тодорхой ойлгогдоно. Өөрөөр хэлбэл үг, үйлдэл
хоёр нь нийлж байгаа хүнийг боловсролтой хүн,
нийлж чадахгүй байгааг нь боловсролгүй нэгэн
гээд ойлгочихож болно. Жишээ нь боловсролтой
хүн цаг яс барина гэсэн үг. Гэхдээ энэ нь улс орны
хувьд яаж илрэх вэ, улс орны хэмжээнд тийм
чухал нөлөөтэй байж чадах уу гэж хэн нэгэн
асууж болох юм. Ер нь хүмүүс хэлсэндээ хүрдэг
хүнд л итгэдэг. Тэгэхээр хэлсэндээ хүрнэ гэдэг
итгэлцлийн суурь, харин итгэлцэл нь нийгмийн
ч, эдийн засгийн ч суурь болдог. Үүнийг
нийгмийн шинжлэх ухаанд нийгмийн капитал
(social capital) гэж нэрлэдэг. Нийгмийн капиталыг
хүмүүс хоорондын хамтын ажиллагааг чиглүүлж
байдаг үнэт зүйл, ойлголтуудын нэгдэл гэж
тодорхойлсон байдаг. Нийгмийн капиталыг
хамтын ажиллагаа, солилцоо, инновацийг
холбож байдаг цавуу ч гэж ойлгодог (OECD, 2001).
Учир нь эдийн засаг дахь бизнес, технологийн
хөгжилд бизнесүүдийн хоорондын хамтын
ажиллагаа итгэлцлийг нэмснээр бий болдог
(Chou, 2006).
Нийгмийн капитал буюу итгэлцэл өндөртэй
оронд хүмүүс нь хэлсэндээ хүрдэг, бас эдийн
засгийн солилцоо илүү хурдан хийгддэг. Үүний
жишээ нь онлайн худалдаа. Алибаба компанийг
үүсгэн байгуулагч Жек Ма “Хятадад Алибабаг

үүсгэн байгуулахад нийгэмд итгэлцэл бий болгох
л хамгийн хэцүү даалгавар байсан” гэж Давосын
чуулганд оролцохдоо хэлсэн байсан.
Судлаач Вайтали 2000 онд 1970-1992 он хүртэлх
хугацаанд нийтдээ 34 орны эдийн засгийн
өсөлтөд нийгмийн капитал хэрхэн нөлөөлдөг
болохыг харьцуулж судлаад нийгмийн капитал
эдийн засгийн өсөлтөд хүчтэй нөлөөлдөг
гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн байдаг (Whiteley, 2000).
Рупашинга нар ч мөн зөвхөн Америкийн Нэгдсэн
Улсад нийгмийн капитал, эдийн засагт хэрхэн
нөлөөлж буйг судалсан байдаг (Rupasingha et al,
2000). Уг судалгааны дүнгээс харахад нийгмийн
капитал, нэг хүнд ногдох ДНБ-ий өсөлтөд шууд
нөлөөлдөг байна.
Монголд нийгмийн капитал хэр зэрэг байгаа
талаар Жонсон 2007 онд, Аптон 2008 нар
судалгаа хийсэн байдаг. Тэдний судалгаанаас
харахад монголчуудын дунд итгэлцэл маш сул
болох нь харагдсан. Тиймээс ч одоог хүртэл
онлайн худалдааны Алибаба шиг том платформ
хөгжөөгүй байна.
Тэгэхээр
боловсролыг
зөвхөн
сургууль
төгссөнийг илтгэх дипломоор хэмжихгүй. Харин
таны боловсрол эзэмшсэн эсэх үг, үйлдэл хоёрын
чинь нэгдлээр л харагдах ба бидний олонх нь
ийм болж чадвал хүмүүсийн дунд итгэлцэл өсч,
эдийн засаг ч хурдасна.
2019 оны 2-р сар
Ашигласан материал
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МУ-ЫН 2018 ОНЫ СТАТИСТИК
Үндэсний статистикийн хорооноос 2018 оны IV
улирлын ДНБ-ий мэдээлэл болон нийгэм, эдийн
засгийн байдлын мэдээллийг танилцууллаа.
2018 оны тоогоор нэг өрхийн сарын дундаж
бодит мөнгөн орлого 1 сая төгрөг байгаа бол
зарлага нь 1.1 сая төгрөг байна гэж гарсан.
Орлогоосоо давж зардаг хандлагын шалтгаан
юу вэ, зан үйлийн эдийн засагтай холбож
тайлбарлаж болох уу?
Үндэсний
статистикийн
хорооны
танилцуулснаар нэг өрхийн сарын дундаж бодит
мөнгөн орлого 2018 оны IV улиралд 1.0 сая төгрөг
болж, өмнөх оны мөн үеэс 77.7 мянган төгрөгөөр
өссөн гэв. Гэхдээ өрхийн сарын дундаж зарлага
1.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 117.6
мянган төгрөгөөр өссөн байна. Шалтгаан нь
хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад
зарлага 99.4 мянган төгрөг буюу 12.8% өссөн нь
нөлөөлсөн гэж статистикийн хороо үзсэн байна
лээ.
Гэхдээ үүнийг зан үйлийн эдийн засагтай холбон
тайлбарлаж болно. 2002 оны эдийн засгийн
ухааны Нобелийн шагналыг АНУ-н сэтгэлзүйч
(психолог) Д.Канэманд олгосон. Эдийн засгийн
гол том урсгалын төлөөлөл болох неоклассик
онолчид хүн үргэлж рациональ (ухаалаг)
шийдвэр гаргадаг гэж үздэг бол зан үйлийн
эдийн засагчид хүний шийдвэрт сэтгэл зүйн
хүчин зүйл давуу нөлөөлдөг, шийдвэр нь үргэлж
ухаалаг байдаггүй гэж үздэг. 2017 оны Нобелийн
шагналыг мөн зан үйлийн эдийн засагч Р.Тэйлер
саяхан хүртэв. Түүний бичсэн “Misbehaving: The
making of behavioral Economics” (Төрхгүйтэл: Зан
үйлийн эдийн засгийг бүтээх нь) номонд хүний
зан үйл нь эдийн засагт нөлөөлдгийг баталжээ.
Хүн жишээ нь яг адилхан хоёр юмыг өөрийн эрх
мэдэлд байгаа бол байхгүйгээс нь илүү үнэлдэг
болохыг тогтоожээ. Мөн өөрт нь хэрэгтэй ч,
өндөр үнэтэй зүйлийг шударга биш гэж үзвэл
худалдан авдаггүй гэжээ. Бас хэрэв цалингаасаа
тодорхой хувийг нь хадгаламжийн данс руугаа
шилжүүлдэг болчихвол тэр хадгаламжиндаа
бараг хүрдэггүй гэнэ. Харин бүх цалингаа

гар дээрээ авдаг хүн бүгдийг нь дуустал үрэх
магадлал өндөр ажээ. Жишээ нь монголчууд
баяр ёслолыг зээл аваад тэмдэглэчихдэг.
Статистикийн хороо 2018 оны дотоодын
нийт бүтээгдэхүүний урьдчилсан гүйцэтгэлийг
мөн танилцуулсан. Онцлох тоо юу байсан бэ?
Улс орны ДНБ бол тухайн орны бүх хүмүүс
нийлээд жилд бүтээсэн үнэ цэнэ юм л даа. Үүнийг
гурван аргаар тооцдогоос манайд үйлдвэрлэлийн
арга, эцсийн хэрэглээний аргыг илүү ашигладаг.
ДНБ-ий эцсийн хэрэглээнд хэрэглээ, хөрөнгө
оруулалт, Засгийн газрын худалдан авалт гэсэн
гурван бүлэг байдаг. Манай эдийн засаг бүтээсэн
юмныхаа бараг 50 хувийг өөрсдөө хэрэглэдэг.
Энэ тоо 2018 онд 48 хувь болсон. Тэгэхээр хоёр
хувийг нь бид хуримтлал, хөрөнгө оруулалт
руугаа явуулсан гэсэн үг. Хөрөнгө оруулалт 2017
онд 34 хувь байснаа 2018 онд 43 хувь болсон
байна. Засгийн газрын хэрэглээ (худалдан авалт)
2017 онд 13 хувь байснаа 2018 онд 11 хувь
болсон байна. Энэ хоёр тоог эдийн засагт зөв
хандлага болж орж ирж байна гэж харж байна.
Мөн 2018 онд анх удаа улсын төсөв алдагдалгүй
гарсан буюу орлого нь зарлагаасаа давсан гэсэн
үг. Төсөв алдагдалгүй гарсны гол шалтгаан
бол НӨАТ-ын татвар 35 хувиар, Онцгой татвар
45 хувь, гадаад худалдааны татвар 33 хувиар
нэмэгдсэн.
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ХӨГЖЛИЙН БАНК
Монгол Улсын Засгийн газар 2010 оны 7-р
сарын 20-ны өдөр Монгол Улсын Хөгжлийн
банкийг байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Үүний
дараагаар Монгол Улсын Их Хурлаас Монгол
Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийг 2011 оны
2-р сарын 10-ны өдөр батлаж, Хөгжлийн банкийг
Монгол Улсын хөгжлийн томоохон төсөл,
хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх зорилго бүхий
үйл ажиллагааг эрхлэх тусгайлсан чиг үүрэгтэй,
ашгийн төлөө, төрийн өмчит хуулийн этгээд
байхаар уг хуульд зааж өгсөн. Монгол Улсын
Хөгжлийн банк 2011 оны 5-р сарын 12-ны өдөр
албан ёсоор нээлтээ хийж үйл ажиллагаагаа
эхлүүлсэн.
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга
Л.Оюун-Эрдэнэ 2-р сарын 8-нд Хөгжлийн банкны
ТУЗ-ийн удирдлагуудыг дуудаж, зээлийн төлөлт,
чанаргүй зээлийн эзлэх хувь зэргийг яаралтай
нэгтгэж, ирэх долоо хоногийн Мягмар гаригт
танилцуулахыг үүрэг болгосон. Мөн бондуудын
эргэн
төлөлтөд
шалгалт
оруулахаар
шийдвэрлэж байгааг хэлсэн. “Хөгжлийн банкны
хууль ёсны, де-юрэ эзэн нь монголын Засгийн
газар учраас эргэн төлөлт нь 7 хувь, 70 хувь нь
чанаргүй болсон зээлийг улсын төсвөөс буюу
иргэд бидний татвараар төлөх гэж байгаа”
тухай 2016 оны 12-р сард та бичсэн. Одоо энэ
байдал өөрчлөгдсөн болов уу ?
Манай төр засгийн удирдлагууд ажил ярихдаа
их сайн л даа. Гэхдээ яг хийх хэрэгжүүлэх
болохоор л өөрсөддөө ашигтай байдлаар
хийчихээд байгаа юм. Үүний тодорхой жишээ нь
Хөгжлийн банк.
Банкны зээлийг авсан этгээд нь биш гуравдагч
тал төлдөг явдал зөвхөн Монголд л байна.
Зээлийг захиран зарцуулсан этгээд биш, харин
ажлаа хийлгэсэн “эзэн” нь төлж буй бол үүнийг
олгосон газрыг банк биш, бэлэн мөнгөний касс
гэдэг. Кассаа банк гэж томоор нэрлэснээр нэг
талаас гадаадаас хөрөнгө босгоход, нөгөө талаас
төсвөөс гадуур санхүүжилт хийх сайхан боломж
гэдгийг 2011 онд төр засгийн эрхийг эвсэн барьж
ирсэн хүмүүс-МАНАН, тэдний цаад эзэд нь нарийн
тооцсон. Хөгжлийн банкаар гадаадаас бага
хүүтэй зээл авахуулж, тэр хөрөнгийг нь дефакто
захиран зарцуулж буй тодорхой бүлэглэл нь

өөрсдөө хямдхан хөрөнгөтэй болсноос гадна
нөлөө бүхий улс төрчдийг болон намуудыг нь
санхүүжүүлэгчид,
хандивлагч
компаниудыг
бүгдийг нь энэ кассаар дамжуулан үүгээр
урхиндаа оруулж авсан бололтой.
ЗГХЭГ-ын шинэ дарга болсон Л.Оюун-эрдэнэ
Хөгжлийн банкны зээлийн 85 хувь нь төлөгдөх
боломжгүй болчихсон гэж хэлсэн. Маргааш нь
Хөгжлийн банкны захирал чанаргүй зээлийн
хувь нэг оронтой тоонд багтаж байгаа шүү дээ
гэж хэлсэн. Тэгэхээр хамгийн их нэг оронтой тоо
9 байх нь дээ.
2018 оны эцсээр МУ-ын чанаргүй зээл 10 хувь
байгаа. 2017 онд 8.5 байсан. Бүх зээлийн 10
хувь нь чанаргүй байна гэдэг бол маш ноцтой
тоо. Арилжааны банкууд, Монголбанк үүн дээр
дүгнэлт хийх ёстой. Энэ бол маш том эрсдэлд
банкны хадгаламж эзэмшигчдийг оруулж явна
шүү гэдгийн дохио. Энэ тоог багасгана уу гэхээс
ихэсгэж болохгүй. Яг ийм байдал Хөгжлийн
банкинд үүсчихсэн байна гэсэн үг.
Хөгжлийн банкны асуудлыг гаргаж ярьсан
энэ долоо хоногт энэ банкны зээлээр яс
боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орж байгаа
мэдээлэл мөн гарлаа. Улаанбаатар хотын мах
боловсруулах хамгийн том цэг болох Эмээлтэд
Итали технологитой малын гаралтай түүхий
эдийн хаягдлыг боловсруулах “Протейн” үйлдвэр
нээсэн. Үйлдвэр нийт 20.5 тэрбум төгрөгөөр
боссон. Үүний 16 тэрбум төгрөгийг нь Хөгжлийн
банкнаас авсан, 4 тэрбум төгрөгийг компани нь
гаргасан байна.

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв
Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх
боломжтой.
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