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Талархал 

МИРИМ Консалтант ХХК-ийн судалгааны баг Германы Хамтын Ажиллагааны 

Нийгэмлэгийн захиалгаар “Бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг (БЖДҮ)-г блокчэйн 

технологиор даатгах нь” төслийн суурь судалгааг 2022 оны 6 дугаар сарын 28-аас 2022 

оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ.  

Энэхүү судалгааны гол зорилго нь БЖДҮ эрхлэгчдийн эрсдэлийн талаарх ойлголт, 

хандлага, мэдлэг, тэдний бизнесийн эрсдэлийн өнөөгийн нөхцөл байдал ямар байгааг 

судалж, эрсдэлээс хамгаалах арга хэрэгсэл, менежментийг тодорхойлоход чиглэсэн. 

Зөвлөх үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан Хөтөлбөрийн менежер Жютта 

Рехаг, “Блокчэйн технологи ашиглан ЖДҮ-ийг даатгах төсөл”-ийн Төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хамтын ажиллагааны Даатгал ба эрсдэлийн мэргэжилтэн Д.Пүрэвтулга 

танд талархал илэрхийлж байна. Түүнчлэн зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл цуглуулах үе 

шатад идэвхтэй дэмжиж, хамтран ажилласан холбогдох байгууллагуудын удирдлага, 

мэргэжилтнүүд, мэдээлэл цуглуулсан талбарын судлаач, судалгаанд оролцсон 

оролцогч нартаа онцгойлон талархал илэрхийлье. 

Судалгааны үр дүн сонирхогч талуудын эрэлт хэрэгцээнд бүрэн нийцнэ гэдэгт итгэж 

байна. 

 

Судалгааны баг  
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Товчилсон үгийн жагсаалт 

ФБЯ Фокус бүлгийн ярилцлага 

ГХАН Германы Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг 

ЗГ Засгийн газар 

ТББ Төрийн бус байгууллага 

УИХ Улсын их хурал 

ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо 

БЖДҮ Бичил, жижиг, дунд үйлдвэр 

ЖДҮ Жижиг, дунд үйлдвэр 
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Судалгааны багийн гишүүд 

Уг зөвлөх үйлчилгээг МИРИМ Консалтант ХХК-ийн судалгааны баг хийж гүйцэтгэв. 

Энэхүү тайлан нь зөвхөн судалгаанд үндэслэсэн дүгнэлтээр баталгаажсан, судалгааны 

багийн байр суурийг илэрхийлнэ.  

Судалгааны үндсэн багт дараах мэргэжилтнүүд ажилласан.  

Үндсэн баг 

Багийн ахлагч             Б.Баясгалан /Төрийн удирдлагын доктор, дэд профессор/ 

Төслийн мэргэжилтэн           Л.Мөнхбат /Социологийн ухааны магистр/  

Судлаач                       Н.Янжинпагма /Социологийн ухааны магистр/ 
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НЭГ. СУДАЛГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ, АРГАЗҮЙ 

1.1. Судалгааны үндэслэл 

Үндэсний статистикийн хорооны 2020 оны урьдчилсан дүнгээр Монгол Улсад бүртгэлтэй 

190,830 аж ахуйн нэгжээс 94,492 аж ахуйн нэгж ажиллаж байна. Эдгээрийн 67 хувь буюу 

64,252 нь жижиг, дунд бизнес эрхлэгч гэсэн ангилалд хамаарч, нийт ажиллах хүчний 52.5 

хувь буюу 614,346 хүн жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт ажиллаж, ДНБ-ий 17.8 хувь, 

экспортод гаргаж буй бүтээгдэхүүний 2.4 хувийг үйлдвэрлэж байна.  

Азийн орнуудын Төр-Хувийн хэвшлийн “Жижиг, дунд бизнест зориулсан даатгал” сэдэвт 

зөвлөлдөх уулзалт Улаанбаатар хотноо 2017 онд болсон. Тус зөвлөлдөх уулзалтаар 

хөндсөн нэгэн чухал сэдэв бол жижиг, дунд бизнест нөлөөлөх цаг уурын өөрчлөлт, 

сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэх болсон байгалийн гамшигт үзэгдлүүдийн сөрөг 

нөлөөллийг даатгалын аргаар бууруулах тухай асуудал байсан. Энэхүү зөвлөлдөх 

уулзалтад хөндөгдсөн асуудал Монгол улсын бизнес эрхлэгчдийн хувьд ч тулгамдсан 

асуудал болдог, тухайлбал, хөдөө аж ахуйн салбарт зуд турхан, ган гачиг, газар 

тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг бууруулж буй зуны хэт халуун зэрэг цаг уурын 

нөхцөлүүд жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр 

нөлөөлж багагүй хохирол учруулдаг1.  

ЖДҮ эрхлэгчид бизнестээ учрах эрсдэлийг хэрхэн удирдах талаар болон эрсдэлийг 

даван туулах нэг арга нь даатгал болох талаар төдийлөн ойлголтгүй байгаа нь 

ажиглагддаг ба энэ талаарх тэдний ойлголт, мэдээллийн түвшинг тодорхойлсноор 

тэдэнд зориулсан даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох боломжтой юм.  

1.2. Судалгааны зорилго, зорилт 

Судалгааны зорилго нь БЖДҮ эрхлэгчдийн эрсдэлийн талаарх ойлголт, хандлага, 

мэдлэг, тэдний бизнесийн  эрсдэлийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг судалж, эрсдэлээс 

хамгаалах тохиромжит арга хэрэгсэл, менежментийг тодорхойлоход чиглэсэн. Энэхүү 

зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж ажиллав. Үүнд: 

• БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааны эрсдэлийн талаарх ойлголт, 

хандлага, мэдлэгийг тодорхойлох 

• БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесээ даатгалд даатгуулсан байдал, даатгалын ач 

холбогдлын талаарх тэдний үнэлгээг тодорхойлох 

• БЖДҮ эрхлэгчдийн одоогийн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх  

сэтгэл ханамж, ач холбогдол, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний одоогийн нөхцөл 

байдлыг тодорхойлох 

• БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааны санхүүгийн удирдлага, зохион 

байгуулалт болон цахим технологи ашиглаж буй байдлыг тодорхойлох 

• БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд үзүүлсэн Ковид-19 цар тахлын 

нөлөөлөл болон даван туулсан арга замуудыг тодорхойлох.  

 

1 Азийн орнуудын Төр-Хувийн хэвшлийн “Жижиг, дунд бизнест зориулсан даатгал” 

сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт, Улаанбаатар, 2017 
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1.3. Судалгааны хамрах хүрээ 

Судалгааг Улаанбаатар хотын есөн дүүргийн БЖДҮ эрхлэгч, холбогдох төрийн 

байгууллагын мэргэжилтнүүдийн төлөөллийг хамруулан зохион байгууллаа. 

Судалгааны мэдээллийг 2022 оны 7 дугаар сарын 18-аас 8 дугаар сарын 3-ны хооронд 

цуглуулсан. 

График 1. Дүүргүүдээс хамрагдсан түүврийн хэмжээ, хувиар 

 

Судалгаа авсан байршлыг GPS-ээр тэмдэгжүүлсэн. Доорх зураг дээрээс судалгааны 

мэдээллийг цуглуулсан цэгийн байршлыг харж болно. Судалгаанд оролцогчдоос 

зөвшөөрлийн хуудас дээр гарын үсэг зуруулж судалгааг авсан.  

Зураг 1. Судалгааны хамрах хүрээ, байршил 
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1.4. Судалгааны түүврийн хэмжээ 

Судалгааны зорилтот бүлэг нь БЖДҮ эрхлэгчид, холбогдох төрийн байгууллагуудын 

удирдлага, мэргэжилтнүүд байв. Судалгаанд тоон ба чанарын аргыг хослуулан 

ашигласан. Асуумжаар цуглуулсан мэдээлэлд тоон шинжилгээ хийж, чанарын 

судалгааны хүрээнд зорилтот оролцогч талуудыг оролцуулан фокус бүлгийн ярилцлага 

(ФБЯ)-ыг зохион байгуулсан.   

Улаанбаатар хотод 2022 оны байдлаар нийт 65,000 гаруй ЖДҮ эрхлэгч үйл ажиллагаа 

явуулж байна. Түүврийн хэмжээг тогтоохдоо эх олонлогоос 95 хувийн итгэх түвшинтэй, 

±5 хувийн алдааны хязгаартайгаар тооцоход түүврийн хэмжээ 384 байна. Энэ нь эх 

олонлогийг хангалттай төлөөлж чадах түүвэр юм. Судалгаанд 384 БЖДҮ эрхлэгчийг 

хамруулахаар төлөвлөсөн ч нийт 401 БЖДҮ эрхлэгчийг хамруулав.   

Хүснэгт 1. Тоон судалгааны түүврийн хэмжээ  

#  Судалгааны оролцогч 
талууд 

Асуумж судалгаа ФБЯ 

1.  
УБ хотын БЖДҮ эрхлэгчид 401 3 

2.  
Төрийн байгууллагын 
холбогдох мэргэжилтнүүд 

- 1 

 Нийт 401 4 

Судалгааны баг нь гадуур биечлэн явж БЖДҮ эрхлэгчдээс судалгааг авсан. Зарим 

тохиолдолд байгууллагын дотоод дата сан дээр үндэслэн утсаар холбоо барьж, газар 

дээр нь биечлэн очиж мэдээллийг цуглуулав.  

Чанарын судалгааны хүрээнд Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих 

НӨҮГ-тай хамтран 5 дүүргийн холбогдох мэргэжилтэнтэй нэг удаа, БЖДҮ эрхлэгчидтэй 

3 удаагийн ФБЯ-ийг зохион байгууллаа. БЖДҮ-ийн ФБЯ судалгааг зохион байгуулахдаа 

асуумж судалгаанд оролцогч БЖДҮ эрхлэгчдээс санамсаргүй байдлаар сонгон 

хамруулсан. 
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ХОЁР. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

2.1. Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл 

Судалгаанд оролцогчдын хүн ам зүйн ерөнхий мэдээллийг нас, хүйс, боловсролын 

түвшин зэрэг үзүүлэлтүүдийн хувьд авч үзлээ. Судалгаанд оролцсон бизнес 

эрхлэгчдийн 69.6% нь эмэгтэй, 30.4% нь эрэгтэй байна. Судалгаанд хамрагдсан бизнес 

эрхлэгчдийн 10% нь 15-24 насныхан, 56.8% нь 25-44 насныхан, 33% нь 45-аас  дээш 

насныхан, 0.2% хариулахаас татгалзсан. Боловсролын түвшнийг авч үзвэл 1% бага, 

2.7% суурь, 44.9% бүрэн дунд, 1.7% техник ба мэргэжлийн, 3.5% тусгай мэргэжлийн 

дунд, 40.1% бакалавр, 5.7% магистр, доктор бол, 0.2% хариулахаас татгалзсан.  

Хүснэгт 2. Судалгаанд оролцогчдын мэдээлэл, хувиар 

№ Үзүүлэлт Нарийвчилсан үзүүлэлт Хувиар 

1 Нас 15-24 нас 10% 

25-34 нас 22.9% 

35-44 нас 33.9% 

45-54 нас 17% 

55-64 нас  13% 

65-аас дээш нас  3% 

Хариулахаас татгалзав 0.2% 

2 Хүйс Эрэгтэй 30.4% 

Эмэгтэй 69.6% 

3 Боловсрол Бага 1% 

Суурь 2.7% 

Бүрэн дунд 44.9% 

Техник ба мэргэжлийн 1.7% 

Тусгай мэргэжлийн дунд 3.5% 

Бакалавр 40.1% 

Магистр, Доктор 5.7% 

Хариулахаас татгалзав 0.2% 

2.2. Судалгаанд хамрагдсан бизнесийн мэдээлэл 

Судалгаанд хамрагдсан БЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 68.6% нь 0-10 жил, үлдсэн 31.4% нь 

10-аас дээш жил бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. БЖДҮ эрхлэгчдийн 

дийлэнх буюу 85.8% нь 1-9 ажилтантай байна. Мөн 29.7% нь өөрийн өмчийн ажлын 

байртай бол, 64.1% түрээсийн ажлын байранд, үлдсэн 6.2% бусад хэлбэрийн ажлын 

байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. БЖДҮ эрхлэгчдийн 53.6% бизнес эрхэлж 

холбогдох татвараа төлдөг бол, 78.8%-ийн бизнесийн өмчлөгч, гүйцэтгэх захирал нь 

эмэгтэй хүн байна.  

Хүснэгт 3. Бизнес эрхлэгчдийн суурь үзүүлэлтүүд, хувиар 

№ Үзүүлэлт Нарийвчилсан үзүүлэлт Хувиар  

1 Бизнес эрхэлж буй 
хугацаа 

0-5 жил 49.4% 

6-10 жил 19.2% 

11-15 жил 14.7% 

16-20 жил 7.5% 

21-ээс дээш 9% 

Хариулахаас татгалзав 0.2% 

2 Ажилтны тоо 1-9 ажилтан 85.8% 

10-19 ажилтан 6% 

20-49 ажилтан 5.5% 

50-250 ажилтан 2.5% 

Хариулахаас татгалзав 0.2% 
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3 Ажлын байртай эсэх Өөрийн өмчийн ажлын байртай 29.7% 

Түрээсийн ажлын байртай 64.1% 

Ажлын байргүй, гэртээ үйл ажиллагаа 
явуулдаг 

3.2% 

Ажлын байргүй, хамтын оффист үйл 
ажиллагаа явуулдаг 

1.5% 

Бусад 1.5% 

4 Бизнес татвар төлдөг 
эсэх 

Тийм 53.6% 

Үгүй 43.6% 

Хариулахаас татгалзав 2.7% 

5 Бизнесийн өмчлөгч, 
гүйцэтгэх захирал нь 
эмэгтэй эсэх 

Тийм 78.8% 

Үгүй 20.9% 

Хариулахаас татгалзав 0.2% 

Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж буй салбараар нь ангилбал 35.9% жижиглэн худалдаа, 

11.5% хувцас захиалга засвар, 7.5% төрөл бүрийн засварын газрууд, 6% гоо сайхан, 

үсчин, хумс засал, 6% хоол үйлдвэрлэл, 3.5% хүнсний бус бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 

салбарууд судалгаанд хамрагдсан.  

График 2. Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж буй салбар, хувиар 
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Үл хөдлөх зууч, түрээс

Хаягдал дахин боловсруулах

Хими цэвэрлэгээ, угаалга

Спортын үйлчилгээ (Фитнес, спининг, боулинг, иог, бүжиг, спорт заал  г.м) 

Төмөр эдлэл, үйлдвэрлэл

Мод модон эдлэл, үйлдвэрлэл

Тавилга үйлдвэрлэл

Алт, мөнгө, үнэт эдлэлийн захиалга, засвар

Нийтийн халуун ус, саун, алжаал тайлах төв, усан бассейн

Соёл, урлагийн үйлчилгээ 

Хувилах, хэвлэх үйлчилгээ, гэрэл зураг

Боловсруулах үйлдвэрлэл

Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр

Зөвлөх үйлчилгээ (Сургалт, зөвлөгөө, судалгаа шинжилгээ)

Хүнс үйлдвэрлэл

Аялал жуулчлал (зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газар, гэр буудал)

Онлайн худалдаа

Эсгий урлал, арьсан эдлэл

Хоол хүнс, түргэн хоол, кофе шоп, явуулын хоол

Бөөний худалдаа

Хүнсний бус бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Хоол үйлдвэрлэл (Ресторан, цайны газар, кафе)

Гоо сайхан, үсчин, хумс засал

Төрөл бүрийн засварын газрууд (цоож, түлхүүр, цаг, авто засвар, дугуй 
засвар) 

Хувцас захиалга, засвар 

Жижиглэнгийн худалдаа
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2.3. БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ 

БЖДҮ эрхлэгчдэд тулгардаг бизнесийн үйл ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ 

байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн бүрдэл болох (i) удирдлага, зохион байгуулалт, 

(ii) санхүү, (iii)  хүний нөөц, (iv) техник, тоног төхөөрөмж, (v)  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, (vi) 

байгалийн гамшиг, давагдашгүй хүчин зүйлс, (vii) гуравдагч этгээдийн санаатай болон 

санамсаргүй үйлдэл гэсэн 7 хэсгийн хүрээнд 37 үзүүлэлтээр эрсдэлийн зэргийг 

тодорхойлсон. Эрсдэлийн нөлөөлөл, зэргийг 1-6 оноогоор (1 бол маш бага, 6 бол маш 

их) үнэлүүлсэн.  

• Удирдлага, зохион байгуулалтын эрсдэлд БЖДҮ эрхлэгчдийн 19.3% нь 

өртсөн байна. Үзүүлэлт бүрээр авч үзвэл: 

o Хууль, эрх зүйн сөрөг нөлөөллөөс үүдэлтэй эрсдэлд 20.4% нь өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 8.5, 

эрсдэлийн зэрэг нь 3.6 оноотой, 

o Төрийн байгууллагын хүнд суртал, дарамт шахалтад 29.7% өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 10, эрсдэлийн 

зэрэг нь 3.8 оноотой,  

o Харин авлига, хээл хахуульд 7.7% өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох 

магадлалын дундаж давтамж нь 2.6, эрсдэлийн зэрэг нь 4 оноотой байна.  

• Санхүүгийн эрсдэлд БЖДҮ эрхлэгчдийн 46.2% нь өртсөн байна. Үзүүлэлт 

бүрээр авч үзвэл: 

o Бэлэн мөнгөний эх үүсвэргүй байдлаас үүдэлтэй эрсдэлд 52.4% нь өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 19.7, 

эрсдэлийн зэрэг 4 оноотой,  

o Зээл авах боломж хязгаарлагдмал байдлын эрсдэлд 45.9% нь өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 2.3, 

эрсдэлийн зэрэг 4.2 оноотой,  

o Зээлийн хүү хэт өндөр (зээлийн хүүгээ төлж чадахгүй, өрөнд орох) 

эрсдэлд 29.9% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж 

давтамж нь 3, эрсдэлийн зэрэг 4.5 оноотой,   

o Ханшийн тогтворгүй байдал эрсдэлд 70.8% нь өртөж, эрсдэлийн жилд 

тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 16, эрсдэлийн зэрэг 4.7 

оноотой,  

o Татвар хураамжийн нөлөөллийн эрсдэлд 27.4% нь өртөж, эрсдэлийн жилд 

тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 9.4, эрсдэлийн зэрэг 4.3 

оноотой,  

o Татвар, хураамжийн нөлөөллийн эрсдэлд 27.4% нь өртөж, эрсдэлийн 

жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 9.4, эрсдэлийн зэрэг 4.3 

оноотой,  

o Цалин, хангамжийн хүрэлцээгүй байдлын эрсдэлд 30.7% нь өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 16.3, 

эрсдэлийн зэрэг 4.5 оноотой,  
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o Үнийн өсөлт, инфляцын эрсдэлд 81% нь өртөж, эрсдэлийн жилд 

тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 29.4, эрсдэлийн зэрэг 4.9 

оноотой, 

o Түрээсийн өндөр зардлын эрсдэлд 31.2% нь өртөж, эрсдэлийн жилд 

тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 3.8, эрсдэлийн зэрэг 4.3 

оноотой байна.   

• Хүний нөөцийн эрсдэлд БЖДҮ эрхлэгчдийн 17.5% нь өртсөн байна. Үзүүлэлт 

бүрээр авч үзвэл: 

o Бизнес эрхлэх мэдлэг, ур чадварын дутагдлаас үүдэлтэй эрсдэлд 52.4% 

нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 9.3, 

эрсдэлийн зэрэг нь 3.5 оноотой, 

o Мэргэжилтэй ажилчдын хомсдолын эрсдэлд 28% нь өртөж, эрсдэлийн 

жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 16.3, эрсдэлийн зэрэг нь 

4.1 оноотой, 

o Хүний нөөцийн шилжилт, хөдөлгөөн, тогтвортой байдлын эрсдэлд 26% нь 

өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 7.3, 

эрсдэлийн зэрэг нь 4.3 оноотой, 

o Үйлдвэрийн ослын (Нас баралт, тахир дутуу болох) эрсдэлд 2% нь өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 4, эрсдэлийн 

зэрэг нь 4.1 оноотой, 

o Удирдлага болон ажилтны шударга бус, ёс зүйгүй байдлын эрсдэлд 10% 

нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 

12.1, эрсдэлийн зэрэг нь 3.9 оноотой байна.  

• Техник, тоног төхөөрөмжийн эрсдэлд БЖДҮ эрхлэгчдийн 19.8% нь өртсөн 

байна. Үзүүлэлт бүрээр авч үзвэл: 

o Тоног төхөөрөмжийн дутагдал, хоцрогдлоос үүдэлтэй эрсдэлд 31.9% нь 

өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 28, 

эрсдэлийн зэрэг нь 4.2 оноотой, 

o Тоног, төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтлээс үүдэлтэй эрсдэлд 30.7% нь өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 9.9, 

эрсдэлийн зэрэг нь 4 оноотой, 

o Цахилгаан, эрчим хүч тасалдал, доголдлоос үүдэлтэй эрсдэлд 32.7% нь 

өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 12.4, 

эрсдэлийн зэрэг нь 3.9 оноотой, 

o Сантехникийн гэмтлийн эрсдэлд 16% нь өртөж, эрсдэлийн жилд 

тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 14.1, эрсдэлийн зэрэг нь 4 

оноотой, 

o Үерийн улмаас барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж  эвдрэлийн эрсдэлд 

5.5% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж 

нь 34.4, эрсдэлийн зэрэг нь 3.9 оноотой, 

o Галын улмаас барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжид гэмтлийн эрсдэлд 
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1.7% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж 

нь 1.8, эрсдэлийн зэрэг нь 3.5 оноотой байна. 

• Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрсдэлд БЖДҮ эрхлэгчдийн 24% нь өртсөн 

байна. Үзүүлэлт бүрээр авч үзвэл: 

o Түүхий эд, орц, сав баглаа боодлын нийлүүлэлт тасалдах эрсдэлд 47.1% 

нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 7.7, 

эрсдэлийн зэрэг нь 4.4 оноотой, 

o Бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл аюулгүй байдлын эрсдэлд 11.2% нь өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 4.8, 

эрсдэлийн зэрэг нь 3.5 оноотой, 

o Бүтээгдэхүүний оюуны өмчийн хамгаалалтын эрсдэлд 4.7% нь өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 4.2, 

эрсдэлийн зэрэг нь 2.5 оноотой, 

o Хэрэглэгчийн гомдол, саналын эрсдэлд 16.7% нь өртөж, эрсдэлийн жилд 

тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 11.1, эрсдэлийн зэрэг нь 3.2 

оноотой, 

o Импортын бүтээгдэхүүний нөлөөллийн эрсдэлд 39.7% нь өртөж, 

эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 14.8, 

эрсдэлийн зэрэг нь 4.4 оноотой байна.  

• Байгалийн гамшиг, давагдашгүй хүчин зүйлсийн эрсдэлд БЖДҮ 

эрхлэгчдийн 0.8% нь өртсөн байна. Үзүүлэлт бүрээр авч үзвэл: 

o Гал түймрийн эрсдэлд 0.7% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох 

магадлалын дундаж давтамж нь 1, эрсдэлийн зэрэг нь 6 оноотой, 

o Үер, мөндөр буух эрсдэлд 2.2% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох 

магадлалын дундаж давтамж нь 4.6, эрсдэлийн зэрэг нь 5 оноотой, 

o Аянга, цахилгаан буух эрсдэлд 0.5% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох 

магадлалын дундаж давтамж нь 0.5, эрсдэлийн зэрэг нь 5.5 оноотой, 

o Газар хөдлөлтийн эрсдэлд 0.5% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох 

магадлалын дундаж давтамж нь 2, эрсдэлийн зэрэг нь 2.5 оноотой, 

o Шуурганд өртөх эрсдэлд 0.2% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох 

магадлалын дундаж давтамж нь 3, эрсдэлийн зэрэг нь 6  оноотой,  

o Ган гачиг, зуд /өвлийн эрс тэс уур амьсгал, хэт халах, ургац муу гарах/-ын 

эрсдэлд 0.5% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох магадлалын дундаж 

давтамж нь 1.5, эрсдэлийн зэрэг нь 4.5  оноотой байна. 

• Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн эрсдэлд 

БЖДҮ эрхлэгчдийн 42% нь өртсөн байна. Үзүүлэлт бүрээр авч үзвэл: 

o Ковид-19 цар тахлаас үүдэлтэй эрсдэлд 74.3% нь өртөж, эрсдэлийн жилд 

тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 24.3, эрсдэлийн зэрэг нь 4.8 

оноотой, 

o Хулгай дээрэм, залилан, дарамтлах эрсдэлд 24.2% нь өртөж, эрсдэлийн 

жилд тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 12.9, эрсдэлийн зэрэг нь 
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3.7 оноотой, 

o Хил гаалийн нөлөөлөл, хил хаах эрсдэлд 66.8% нь өртөж, эрсдэлийн жилд 

тохиолдох магадлалын дундаж давтамж нь 16.9, эрсдэлийн зэрэг нь 4.9 

оноотой,   

o Бусад төрлийн эрсдэлд 3% нь өртөж, эрсдэлийн жилд тохиолдох 

магадлалын дундаж давтамж нь 34.3, эрсдэлийн зэрэг нь 5 оноотой байна.    

Хүснэгт 4. БЖДҮ эрхлэгчдийн эрсдэлийн үнэлгээ, хувиар болон дунджаар 

№ Эрсдэлийн төрлүүд 
Эрсдэлд 

тохиолдсон 
байдал (%) 

Эрсдэлд 
тохиолдсон 

байдлын 
эрэмбэ 

Жилд 
тохиолдож 

буй давтамж 
(Дунджаар) 

Эрсдэлийн 
зэрэг (1-маш 

бага, 6-маш их) 

1. Удирдлага зохион байгуулалт (19.3%) 

1 Хууль, эрх зүйн сөрөг нөлөөлөл 20.4%   8.5 3.6 

2 
Төрийн байгууллагын хүнд 
суртал, дарамт шахалт 

29.7%   
10 3.8 

3 Авлига, хээл хахууль 7.7%   2.6 4.0 

2. Санхүү (46.2%) 

4 
Бэлэн мөнгөний эх үүсвэргүй 
байдал 

52.4% V 
19.7 4 

5 
Зээл авах боломж 
хязгаарлагдмал (барьцаа 
хөрөнгөгүй) 

45.9%   
2.3 4.2 

6 
Зээлийн хүү хэт өндөр (зээлийн 
хүүгээ төлж чадахгүй, өрөнд 
орох)  

29.9%   
3 4.5 

7 Ханшийн тогтворгүй байдал 70.8% III 16 4.7 

8 Татвар, хураамжийн нөлөөлөл 27.4%   9.4 4.3 

9 
Цалин, хангамжийн хүрэлцээгүй 
байдал 

30.7%   
16.3 4.5 

10 Үнийн өсөлт, инфляц 81% I 29.4 4.9 

11 Түрээсийн зардал өндөр 31.2%   3.8 4.3 

3. Хүний нөөц (17.5%) 

12 
Бизнес эрхлэх мэдлэг, ур 
чадварын дутагдал  

21%   
9.3 3.5 

13 Мэргэжилтэй ажилчдын хомсдол 28%   16.3 4.1 

14 
Хүний нөөцийн шилжилт, 
хөдөлгөөн, тогтворгүй байдал 

26%   
7.6 4.3 

15 
Үйлдвэрийн осол (Нас баралт, 
тахир дутуу болох) 

2%   
4 4.1 

16 
Удирдлага болон ажилтны 
шударга, ёс зүйгүй байдал 

10%   
12.1 3.9 

4. Техник, тоног төхөөрөмж (19.8%) 

17 
Тоног төхөөрөмжийн дутагдал, 
хоцрогдол 

31.9%   
28 4.2 

18 
Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, 
гэмтэл 

30.7%   
9.9 4 

19 
Цахилгаан эрчим хүч тасалдал, 
доголдол 

32.7%   
12.4 3.9 

20 Сантехникийн гэмтэл  16.0%   14.1 4 

21 
Үерийн улмаас барилга 
байгууламж, тоног төхөөрөмж  
эвдрэх  

5.5%   
34.4 3.9 
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22 
Галын улмаас барилга 
байгууламж, тоног төхөөрөмжид 
гэмтэл гарах 

1.7%   
1.8 3.5 

5. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ (24%) 

23 
Түүхий эд, орц, сав баглаа 
боодлын нийлүүлэлт тасалдах 

47.1%   
7.7 4.4 

24 
Бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл 
аюулгүй байдал 

11.2%   
4.8 3.5 

25 
Бүтээгдэхүүний оюуны өмчийн 
хамгаалалт 

4.7%   
4.2 2.5 

26 Хэрэглэгчийн гомдол, санал  16.7%   11.1 3.2 

27 
Импортын бүтээгдэхүүний 
нөлөөлөл 

39.7%   
14.8 4.4 

6. Байгалийн гамшиг, давагдашгүй хүчин зүйлс (0.8%) 

28 Гал түймэр 0.7%   1 6 

29 Үер, мөндөр 2.2%   4.6 5 

30 Аянга, цахилгаан 0.5%   0.5 5.5 

31 Газар хөдлөлт 0.5%   2 2.5 

32 Шуурга 0.2%   3 6 

33 
Ган гачиг, Зуд /өвлийн эрс тэс 
уур амьсгал, хэт халах, ургац муу 
гарах/ 

0.5%   
1.5 4.5 

7. Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл (42%) 

34 Ковид-19 цар тахал 74.3% II 24.3 4.8 

35 
Хулгай дээрэм, залилан, 
дарамтлах 

24.2%   
12.9 3.7 

36 Хил гаалийн нөлөөлөл, хил хаах 66.8% IV 16.9 4.9 

37 
Бусад (Замын түгжрэл, Согтуу 
хүмүүс гм) 

3%   
34.3 5 

БЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хамгийн нийтлэг тулгамдаж байгаа эрсдэл бол 

үнийн өсөлт, инфляц, Ковид-19 цар тахал, ханшийн тогтворгүй байдал, хил гаалийн 

нөлөөлөл, хил хаахтай холбоотой доголдол болон бэлэн мөнгөний эх үүсвэргүй байдал 

байна. Харин жилд тохиолдох давтамжаараа тэргүүлж байгаа эрсдэлүүд бол үерийн 

улмаас барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж эвдрэх, үнийн өсөлт, инфляц, тоног 

төхөөрөмжийн дутагдал, хоцрогдол, Ковид-19 цар тахал болон бэлэн мөнгөний эх 

үүсвэргүй байдал давамгайлж байна. Мөн тохиолдох магадлал багатай боловч учирсан 

тохиолдолд хамгийн өндөр хохирол дагуулах эрсдэлийн нөхцөл нь шуурга, гал түймэр, 

аянга цахилгаан, үер мөндөр болон үнийн өсөлт, инфляц байгааг онцолжээ.  
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Хүснэгт 5. БЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хамгийн түгээмэл тулгамдаж буй эрсдэлүүд 

 

ФБЯ судалгаанд оролцогчдын хувьд БЖДҮ эрхлэгчдэд тулгардаг хамгийн том эрсдэл нь 

санхүүгээс шалтгаалсан эрсдэлүүд гэдгийг онцолж байсан. Энэ талаар тус бүрд товч 

авч үзье. Үүнд:                                                                                                                                                                                                                                                                

• Хууль, эрхзүй, бодлогын орчноос шалтгаалсан эрсдэлүүдийг авч үзвэл төрөөс 

олгодог зээл, дэмжлэгийн хүрэлцээ дутмаг болон авлига, хүнд суртал их байна. 

Тухайлбал төрөөс зохион байгуулж байгаа үзэсгэлэн худалдаанд оролцохын 

тулд төрийн албан хаагчдад авлига өгөх тохиолдол байна. Хууль, эрхзүй, 

бодлогын орчноос шалтгаалсан эрсдэлээс сэргийлэх арга замыг хяналтыг 

сайжруулах, БЖДҮ-ийн эрх ашгийг хамгаалдаг байгууллага байх, төрийн албан 

хаагчдын хариуцлага, ухамсрыг дээшлүүлэх хэмээн тодорхойлж байна. 

• Санхүүгийн шалтгаалсан эрсдэлүүдийг авч үзвэл эргэлтийн хөрөнгийн хомсдол, 

зээлийн хүрэлцээ бага, зах зээлээс хамаарсан өрсөлдөөн их, түүхий эд 

бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт зэрэг шалтгааныг дурдаж байна. Санхүүгийн 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг зээлийн эргэн төлөлт дээр батлан 

даалт гаргах боломжтой. 

• Хүний нөөцөөс шалтгаалсан эрсдэлийн тухайд ажилчдын  ёс зүй, ажлын 

тасалдал, мэргэшсэн байдлаас үүдэлтэй эрсдэлүүд давамгайлж байна. БЖДҮ-

үүд дээр ажлын байрны соёл төдийлөн сайн төлөвшөөгүй учраас гэнэт ажлаа 

таслах, ажилдаа ирэхгүй байх, ажиллаж байсан үйлдвэрийн нэрийн 

бүтээгдэхүүнийг зөвшөөрөлгүй үйлдвэрлэх буюу оюуны өмчийн хулгай хийх 

тохиолдол их байна.  

• Техник, тоног төхөөрөмжөөс шалтгаалсан эрсдэлийн тухайд цахилгааны 

тасалдал, эвдрэл, шинэ тоног төхөөрөмж үнэтэй учраас хуучирсан тоног 

төхөөрөмжөө шинэчлэх боломж хязгаарлагдмал, шинэ тоног төхөөрөмж, 

технологи эзэмших ур чадвар дутмаг учраас эвдэх тохиолдол байна. Эрсдэлээс 

сэргийлэх арга замын тухайд цахилгааны хүчдэлийг сайжруулах болон шинэ 

тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааварчилгааг сайн өгөх хэрэгцээ байна. 

• Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс шалтгаалсан эрсдэлийн тухайд зах зээл дээрх ижил 

бүтээгдэхүүний өрсөлдөөн их, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс хаягдал их гарах, 

түүхий эд бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс хамаарч эцсийн бүтээгдэхүүний үнэ 

өсөх, хуулбарлан үйлдвэрлэх буюу оюуны өмчийн хулгай их зэрэг эрсдэлүүдийг 

нэрлэж байна. Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга замын тухайд бүтээгдэхүүнд 

шинэ инновац шингээх боломжийг дэмжих болон чанартай бүтээгдэхүүн 

Хамгийн нийтлэг эрсдэл

•Үнийн өсөлт, инфляц

•COVID-19 цар тахал

•Ханшийн тогтворгүй 
байдал

•Хил гаалийн нөлөөлөл, 
хил хаах

•Бэлэн мөнгөний эх 
үүсвэргүй байдал

Хамгийн өндөр давтамж

•Үерийн улмаас барилга 
байгууламж, тоног 
төхөөрөмж эвдрэх

•Үнийн өсөлт, инфляц

•Тоног төхөөрөмжийн 
дутагдал, хоцрогдол

•COVID-19 цар тахал

•Бэлэн мөнгөний эх 
үүсвэргүй байдал

Хамгийн өндөр хохирол 
үүсгэх нөхцөл

•Шуурга

•Гал түймэр

•Аянга, цахилгаан

•Үер мөндөр

•Үнийн өсөлт, инфляц
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үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд түүхий эдийн чанарыг сайжруулах шаардлагатай 

хэмээн үзэж байна. 

• Байгалийн гамшиг, давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалсан эрсдэлийн тухайд 

Ковид-19 цар тахал болон үер, гал, цахилгаан зэрэг эрсдэлийг дурдаж байна. 

БЖДҮ эрхлэгчид урьдчилсан сэргийлэх аргын тухайд ажлын байрны орчинд 

эрсдэлийн үнэлгээ хийх, ажлын байрны орчин нөхцөлөө сайжруулах зэрэг арга 

замуудыг нэрлэж байна. Мөн нэг оролцогч дараах жишээг яриандаа 

онцолсон. ”Налайх дүүргийн нэг оёдлын үйлдвэр Ковид-19 цар тахлын үеэр 

Ковидын даатгалд хамруулснаар ажилтан нь Ковид-19 цар тахал туссан 

тохиолдолд 500,000 төгрөг даатгалаас гаргуулан авсан” талаар дурдаж байсан. 

• Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс шалтгаалсан 

эрсдэлийн тухайд бизнес эрхлэгч өөрийн мэдлэг, мэдээлэл дутмаг байдлаас 

шалтгаалан залилан мэхлэлтэд өртөх, ажлын байранд хулгай гарах, 

бүтээгдэхүүний хугацаа дуусах, оюуны өмч болон зохиогчийн эрхээ алдах зэрэг 

эрсдэлд ордог байна.  

БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаа нь эрсдэлд орсноор 70.9% санхүүгийн 

алдагдал хүлээсэн, 46.1% бизнесийн үйл ажиллагаа түр тасалдсан, 28.4% бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээнд доголдол гарсан бол, 9.8% бизнес бүрэн зогссон байна.  

График 3. Эрсдэлтэй нөхцөлөөс үүдэж гарсан үр дагавар, хувиар 

 

Бизнест эрсдэлээс үүдэн гарсан үр дагаврыг хэрхэн шийдвэрлэсэн байдлыг авч үзвэл 

53.9% хувиасаа төлбөр төлж барагдуулсан бол, 18.5% хохирол амсаагүй, 12.5% 

эрсдэлээс сэргийлж үүсгэсэн хуримтлалаасаа зарцуулсан, 8.2% шийдэл олоогүй байна.  

Өөрөөр хэлбэл нийт судалгаанд оролцогчдын 13.4% нь эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж 

хуримтлалаасаа зарцуулсан, эрсдэлээс үүссэн хохирлоо даатгалаар нөхөн төлүүлсэн 

бол 0.2% шүүхээс нөхөн төлбөр авахаар шийдвэрлүүлсэн байна. 

 

 

 

11,3

1

6,2

9,8

28,4

46,1

70,9

Бусад

Хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирсон

Эд хөрөнгийн хохирол учирсан

Бизнес бүрэн зогссон

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд доголдол гарсан

Бизнесийн үйл ажиллагаа түр тасалдсан

Санхүүгийн алдагдал хүлээсэн



MIRIM | 19  

 

График 4. Бизнест эрсдэлээс үүдэж гарсан үр дагаврыг хэрхэн шийдвэрлэсэн байдал, 

хувиар 

 

БЖДҮ эрхлэгчдийн зүгээс менежментийн хувьд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зүйлс 

хийдэг эсэхийг тодруулахад 94% цахилгаан утас, залгуурын аюулгүй байдлыг хангасан, 

78.8% ус, сантехникийн найдвартай байдлыг хангасан, 75.8% галын хор, галын 

унтраалгатай, 72.6% ажлын байрны үзлэг хийсэн, 72.1% дохиолол хамгаалалт, 

камержуулалтын систем суурилуулсан, 40,9% эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн, 35.7% 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулсан, 25.4% эрсдэлийн 

менежментийн төлөвлөгөөтэй, 25.2% ослын судалгаатай, 24.9% аюулыг мэдээлэх 

хуудастай байна.  

График 5. Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зүйлс байдаг эсэх, хувиар 

 

БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесээ эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд авдаг арга 

хэмжээнүүдийг авч үзвэл 51.9% ажлын байрны орчин нөхцөлөө сайжруулдаг бол, 25.9% 
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хуримтлал үүсгэдэг, 23.9% хамгаалах хэрэгслээр хангадаг, 19.6% арга хэмжээ огт 

авдаггүй, 16.6% аюул эрсдэлээс хамгаалах аргыг сургалтаар зааж өгдөг  гэж хариулсан.  

График 6. Бизнесээ эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд авдаг арга хэмжээ, хувиар 

 

БЖДҮ эрхлэгчдийн эрсдэлийн менежментийн талаарх ойлголт, мэдлэгийн түвшинг авч 

үзвэл дундаас бага түвшний ойлголт, мэдлэгтэй байна. Мөн үзүүлэлтүүдийн хооронд 

төдийлөн ялгаа байхгүй байна. 

График 7. Эрсдэлийн менежментийн  талаарх ойлголт, мэдлэгийн түвшин, хувиар 

 

БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж буй байршлын аюулын түвшинг 

авч үзвэл 41.2% дундаас дээш буюу аюултай хэмээн үнэлж байна. Харин 41.4% аюулын 

түшинг бага, маш бага хэмээн үнэлсэн бол, 17.4% мэдэхгүй болон хариулахаас 

татгалзсан.  
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График 8. Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж буй байршлын аюулын түвшин, хувиар 
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2.4. БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесээ даатгалд даатгуулсан байдал 

БЖДҮ эрхлэгчдийн 14.7% одоо даатгалтай бол, 1.7% өмнө даатгалтай байсан одоо 

цуцлуулсан статустай байна. Өөрөөр хэлбэл бизнес эрхлэгчдийн 16.5% ямар нэг 

байдлаар бизнесээ даатгалд даатгуулсан байна.  

График 9. Бизнесээ даатгуулсан эсэх, хувиар 

 

Бизнесээ даатгуулсан даатгуулагчдын даатгалд хамрагдсан дундаж хугацаа нь 8.1 жил 
байна. 

График 10. Даатгалд хамрагдсан хугацаа жилээр, хувиар 

 

Бизнес эрхлэгчдийн бизнесээ даатгуулсан шалтгааныг тодруулахад дийлэнх буюу 81% 

эрсдэлд нэрвэгдэж магадгүй гэж бодсон, 27% зээл авахын тулд банкнаас даатгалтай 

байхыг шаардсан, 9.5% хэрэв гэнэтийн эрсдэлд өртвөл ашигтай хэмээн тооцсон, 9.5% 

даатгалын ажилтан надад тусалсан, мэдээлэл өгсөн хэмээн хариулжээ. Харин 

судалгааны асуумжид хямдрал, урамшуулал болон үйл ажиллагаа явуулж буй байршил 

эрсдэлд өртөх магадлал өндөр, баталгаа маргааны зохицуулалт, даатгалын компанийн 

нэр хүнд зэрэг хариултын хувилбарууд байсан хэдий ч сонгогдоогүй болно.  
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График 11. Бизнесээ даатгуулсан шалтгаан, хувиар 

 

Нийт судалгаанд оролцогчдын 83.5% бизнесээ даатгалд огт хамруулаагүй байна. 

Бизнес эрхлэгчдээс бизнесээ даатгуулаагүй шалтгааныг тодруулахад 34.3% би даатгал 

хэрхэн ажилладаг талаар мэдэхгүй, 20% өөрийн бизнестэй холбоотой эрсдэлийг өөрөө 

хүлээнэ, 11.9% би даатгалын компаниудад итгэдэггүй, 10.7% даатгалын хураамж өндөр 

байдаг учир төлж чадахгүй, 10% нөхөн төлбөр авахад цаг хугацаа их зарна, чирэгдэлтэй 

хэмээн хариулсан. БЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд бизнесийн эрсдэл, даатгалын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний талаар мэдлэг, мэдээлэл хомс болон нөгөө талаас БЖДҮ эрхлэгчдэд 

зориулсан оновчтой даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ байхгүй байгаа нь даатгалын 

хамрагдалт бага байгаад голлон нөлөөлж байна.  

График 12. Бизнесээ даатгуулаагүй шалтгаан, хувиар 
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Мөн ФБЯ судалгаагаар БЖДҮ эрхлэгчдэд ямар төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ шаардлагатай байгааг тодруулахад дараах хувилбаруудыг нэрлэж байна. 

Үүнд: 

• БЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ дээр зээлийн 

батлан даалт байхаас гадна, даатгал санал болгох хэрэгцээ байна. Тухайлбал 

БЖДҮ эрхлэгчдийн түүхий эдийн татан авалтын хоцрогдол, бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний борлуулалт муу болон улирлын шинж чанартай үйл ажиллагаанаас 

хамааран орлогын тасалдал үүсэж 1-2 сарын хугацаанд зээлээ төлж чадахгүй 

тохиолдол гардаг. Тухайн зээлийг даатгалд хамруулснаар зээлийг 1-2 сараар 

хойшлуулах болон түр царцаах нөхцөлийг санал болгох. БЖДҮ эрхлэгчдийн 

санхүүгийн эрсдэлийг даатгах шийдлүүдийг даатгалын компаниуд санал болгох 

хэрэгцээ байна. 

• БЖДҮ эрхлэгчдийн дунд хувь хүний ур чадвараас хамаарсан бизнесүүд их 

байдаг. Тухайлбал мужаан хүн өөрийн гараар тухайн бүтээгдэхүүнийг 

үйлдвэрлэж байгаад гэмтсэн тохиолдолд учирсан хохирлыг барагдуулах 

даатгалын бүтээгдэхүүний хэрэгцээ байна. Бие эрхтнийг хэсэгчилсэн байдлаар 

даатгуулах сонирхол өндөр байна. Зөвхөн гараа даатгуулах, гараа гэмтээсэн 

тохиолдолд нөхөн төлбөр авах гм.  

• БЖДҮ эрхлэгчдийн ажлын байрны баталгаат, найдвартай байдал хангалтгүй 

байдгаас шалтгаалан ажлын байрны орчин нөхцөлөөс үүдэлтэй эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэх даатгалын бүтээгдэхүүн сонирхож байна. 

• Мөн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалт, хадгалалт, түүхий эдийг нөөцийг 

бэлтгэхэд зориулсан даатгалын бүтээгдэхүүн эрэлхийлж байна. Тухайлбал 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ борлогдох хүртэл хугацаанд зориулсан даатгалын 

бүтээгдэхүүн шаардлагатай байгааг онцолж байсан. 

• БЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд техник, тоног төхөөрөмжид зориулсан 

даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ шаардлагатай байгааг онцолж байна.  

2.5. БЖДҮ эрхлэгчдийн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх үнэлгээ 

БЖДҮ эрхлэгчдэд одоогийн байдлаар санал болгож байгаа даатгалын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний талаарх мэдлэг, ач холбогдол, сэтгэл ханамжийн түвшинг энэ хэсэгт авч 

үзсэн.  

Бизнес эрхлэгчдийн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдлэгийг нь 

үнэлүүлэхэд 15.9% дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй бол, 65.6% дундаас доош буюу 

мэдлэггүй, 18.5% мэдэхгүй болон хариулахаас татгалзсан. Харин даатгалын ач 

холбогдлын түвшинг үнэлүүлэхэд 49.2% дундаас дээш буюу ач холбогдолтой гэсэн бол, 

35.7% дундаас доош буюу ач холбогдолгүй, 15.2% мэдэхгүй болон хариулахаас 

татгалзсан хариултыг өгсөн.  

Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх сэтгэл ханамжийг үнэлүүлэхэд 25.4% 

дундаас дээш буюу сэтгэл ханамжтай, 48.3% дундаас доош буюу сэтгэл ханамжгүй, 

26.1% мэдэхгүй болон хариулахаас татгалзав.  Үүнээс үзвэл бизнес эрхлэгчдийн мэдлэг, 

сэтгэл ханамжийн түвшин доогуур байгаа бол даатгалын ач холбогдлыг үнэлж буй 

байдал дунд түвшинд байна. 
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График 13. Одоогийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх сэтгэл ханамж, ач 
холбогдол, мэдлэг, хувиар 

 

ФБЯ судалгаанд оролцогчдоос БЖДҮ эрхлэгчдийн эрсдэлийн талаарх ойлголт, 

мэдлэгийн түвшинг 1-10 оноогоор үнэлүүлэхэд дунджаар 3 буюу дундаас доогуур үнэлж 

байна. БЖДҮ эрхлэгчдээс эрсдэлийн талаар мэдлэгтэй байхын давуу, сул талыг 

тодруулахад дараах хариултыг өгсөн. Үүнд: 

Хүснэгт 6. Эрсдэлийн талаар мэдлэг, ойлголттой болохын давуу, сул тал 

Давуу тал Сул тал 
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тохиолдол байна 

• Үйл ажиллагааны зардал нэмэгдэж, 
борлуулалт буурсан 

• Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл (байнгын 
засвар үйлчилгээ) 

• Оновчтой арга замыг тодорхойлж 
чадахгүй байх 

• Ажиллах хүчний хомсдолд орох 

• Улирлын нөлөөг сайн тооцоолж 
чадахгүй байх 

Оролцогчдын зүгээс БЖДҮ эрхлэгчдэд эрсдэлийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх цогц 

сургалт, арга хэмжээг зохион байгуулах шаардлагатайг онцолж байна. Үүнд: 

• Эрсдэлийн талаарх ерөнхий ойлголт, мэдлэг олгох 

• Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал олгох 

• Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлсэн сайн туршлага жишээг видео контент 
хэлбэрээр үзүүлэх 

• Даатгалын компаниуд БЖДҮ эрхлэгч нарт зориулсан даатгалын бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээгээ танилцуулах 

• Эрсдэл, даатгалын чиглэлийн нэгдсэн платформ хөгжүүлэх, БЖДҮ эрхлэгчдийг 
хамтарч ажиллах боломжийг олгох, хоорондоо туршлага солилцох үйл 
ажиллагааг дэмжих шаардлагатайг онцолж байна. 

Мөн ФБЯ-д оролцогчдын хувьд цаашид эрсдэлийн талаарх мэдлэг, ойлголтоо 
нэмэгдүүлэх боломж, арга замуудыг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд: 

• Борлуулж амжихгүй хурдан муудах бүтээгдэхүүнийг хүмүүст үнэгүй өгөх, 
бэлэглэх бөөний үнээр худалдах арга хэмжээг авах 
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• Бизнесийн үйл ажиллагаанд зориулсан санхүүгийн хуримтлалаа үүсгэх 
(хуримтлалаа бүрдүүлэх) 

• Ажлын байрны орчин болон бүхий түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийж, хариу арга 
хэмжээг тодорхойлох 

• Бизнес болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд зориулсан түүхий эд материалаа 
зөв нөөцлөх (татах, хуваарилах) 

• БЖДҮ эрхлэгчдэд ХАБЭА-ын сургалт зохион байгуулах, хамруулах гм үйл 
ажиллагаануудыг голлон нэрлэж байна. 

БЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд даатгал болон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаарх 

мэдээллийг голчлон фейсбүүк, телевиз, гэр бүл, найз нөхдөөсөө авч байна. 

График 14. Даатгал болон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээллийг авч буй 
мэдээллийн суваг, хувиар 
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2.6. БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааны санхүүгийн удирдлага, зохион 

байгуулалт болон цахим технологи ашиглаж буй байдал  

БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн санхүүгийн удирдлага, зохион байгуулалтыг тодруулахад 

83.8% арилжааны банканд данстай, мөнгөний урсгалаа удирддаг, 82.8% бизнесийн 

орлого, зарлагаа хөтөлдөг, 58.1% татвараа тайлагнаж төлдөг, 44.1% бизнесийн зээлтэй, 

42.6% ажилчдынхаа цалингийн НДШ-ийг төлж байна.  Харин 50.9% эрсдэлээс хамгаалах 

хуримтлал үүсгэдэг байна.   

График 15. Бизнесийн санхүүгийн удирдлага, зохион байгуулалт, хувиар 

 

БЖДҮ эрхлэгчдийн бизнестээ ашиглаж буй цахим технологийн боломжуудыг авч үзвэл 

96% бизнесийн үйл ажиллагаандаа ухаалаг утас ашигладаг бол, 70.3% байгууллагын 

санхүүгийн гүйлгээнд зориулсан цахим технологи ашиглаж, 55.8% байгууллагын цахим 

хаягтай, 35% онлайн платформ ашиглаж борлуулалт хийж байна.  

График 16. Бизнестээ ашиглаж буй цахим технологийн боломжууд, хувиар 
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2.7. БЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх Ковид-19 цар тахлын нөлөөлөл 

БЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд Ковид-19 цар тахлын үзүүлэх нөлөөллийг 

тодруулахад 83.3% сөрөг болон маш сөрөг нөлөөлөлд өртсөн бол, 4.7% эергээр 

нөлөөлж, 11% нөлөөлөөгүй байна.   

График 17. Ковид-19 цар тахлын бизнест үзүүлсэн нөлөөлөл, хувиар 

 

БЖДҮ эрхлэгчдээс Ковид-19 цар тахлын үеийн хямралыг хэрхэн даван туулсныг 

тодруулахад 36.7% хувийн хадгаламжаа ашигласан, 25.4% нэмж өр, зээл тавьсан, 13% 

борлуулалтын сувгаа өөрчилж, онлайнаар борлуулсан, 10.2% өрхийн болон гэр бүлийн 

хувийн зарим хөрөнгийг зарсан, 9.2% ажилтнуудыг зайнаас ажиллуулсан байна.  

График 18. Ковид-19 цар тахлын үеийн хямралыг хэрхэн даван туулсан эсэх, хувиар 

 

Ковид-19 цар тахлаас үүдэлтэй хямралыг цаашид амжилттай даван туулахын тулд 

бизнестээ ямар өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байгааг тодруулахад 39.4% өөр олон 

худалдан авагчидтай болохыг зорьж байгаа, 31.7% хадгаламжаа өсгөнө, 31.4% ямар ч 

өөрчлөлт хэрэггүй, төлөвлөөгүй, 19.2% зээлүүдээ багасгана, 16.5% өөр олон ханган 

нийлүүлэгчидтэй болохыг зорьж байна.  
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График 19. Ковид-19 цар тахлын үеийн хямралыг цаашид амжилттай даван туулахын тулд 
ямар өөрчлөлт хийх эсэх, хувиар 

 

Ковид-19 цар тахлын үед бизнесийн үйл ажиллагаа дижитал шилжилт хурдассан эсэхийг 

тодруулахад 63% дундаас доош буюу хурдсаагүй, 34% дундаас дээш буюу хурдассан, 

3% мэдэхгүй байна.  

График 20. Ковид-19 цар тахал дижитал шилжилтийг хурдасгасан эсэх, хувиар 
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ГУРАВ. НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ 

Судалгаагаар БЖДҮ эрхлэгчдийн эрсдэлийн талаарх ойлголт, мэдлэг, хандлага, 

эрсдэлийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлах зорилгоор Улаанбаатар хотод идэвхтэй үйл 

ажиллагаа явуулж буй 401 БЖДҮ эрхлэгчдээс асуумжийн аргаар судалгаа авч, БЖДҮ 

эрхлэгчид болон ЖДҮ чиглэлээр ажилладаг төрийн албан хаагчдыг хамруулсан 4 

удаагийн фокус бүлгийн ярилцлагыг зохион байгуулсан. Судалгаанд хамрагдсан БЖДҮ 

эрхлэгчдийн 69.6% эмэгтэй бол, нас болон боловсролын түвшний хувьд жигд тархалттай 

байна. БЖДҮ эрхлэгчдийн 68.6% нь 0-10 жил, үлдсэн 31.4% нь 10-аас дээш жил 

бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. БЖДҮ эрхлэгчдийн дийлэнх буюу 85.8% нь 

1-9 ажилтантай 53.6% бизнесийн татвараа төлдөг бол, 78.8%-ийн бизнесийн өмчлөгч, 

гүйцэтгэх захирал нь эмэгтэйчүүд байна.  

Бизнесийн үйл ажиллагаанд хамгийн нийтлэг тохиолдож байгаа эрсдэлүүд болох  үнийн 

өсөлт, инфляц, Ковид-19 цар тахал, ханшийн тогтворгүй байдал, хил гаалийн нөлөөлөл 

болон бэлэн мөнгөний эх үүсвэргүй байдал зэрэг гадаад орчноос үүдэлтэй эрсдэлийг 

бизнес эрхлэгчдэд удирдахад хүндрэлтэй, хэрхэн удирдах мэдлэг, ур чадвар дутмаг 

байна. Тиймээс гадаад орчноос үүдэлтэй эрсдэлийг даван туулах, урьдчилан сэргийлэх 

мэдлэгийг олгох, энэ талаар мэдээлэл өгөх хэрэгцээ байна.  

Бизнесийн үйл ажиллагаанд хамгийн их давтагдаж, тохиолдлын тоогоор тэргүүлж 

байгаа эрсдэлүүд нь үерийн улмаас барилга байгууламж гэмтэх, тоног төхөөрөмж 

эвдрэх, тоног төхөөрөмжийн дутагдал, хоцрогдол болон үнийн өсөлт, инфляцаас 

шалтгаалсан санхүүгийн хүндрэл, Ковид-19 цар тахал, бэлэн мөнгөний эх үүсвэр, 

эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлууд байна. Эдгээр эрсдэлийг даван туулах, урьдчилан 

сэргийлэхийн тулд бизнесийн эрсдэлээ удирдах арга барилд сургах, санхүүгийн 

удирдлагын чадавхыг сайжруулах, эрсдэлээс сэргийлэх талаарх мэдлэг олгох, 

мэдээлэл өгөх хэрэгцээ шаардлага өндөр байна. Судалгаанд оролцогчдын хувьд 

бизнесийн эрсдэлийн менежментийн талаар маш бага мэдлэгтэй байна. 

Мөн тохиолдох магадлал багатай боловч учирсан тохиолдолд хамгийн өндөр эрсдэл 

дагуулах эрсдэлүүд нь шуурга, гал түймэр, аянга цахилгаан, үер мөндөр болон үнийн 

өсөлт, инфляц зэрэг голлон байгаль, цаг уурын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан эрсдэлүүд 

гэдгийг судалгаанд оролцогчид онцолжээ.  

Бизнес эрхлэгчдийн 16.5% ямар нэг байдлаар бизнесээ даатгалд даатгуулсан байна. 

Бизнес эрхлэгчдийн бизнесээ даатгуулсан шалтгааныг тодруулахад дийлэнх буюу 81% 

эрсдэлд нэрвэгдэж магадгүй гэж бодсон, 27% зээл авахын тулд банкнаас даатгалтай 

байхыг шаардсан, 9.5% хэрэв гэнэтийн эрсдэлд өртвөл ашигтай хэмээн тооцсон байна.  

Бизнес эрхлэгчдийн даатгалын талаарх мэдлэг, сэтгэл ханамжийн түвшин доогуур 

байгаа бол даатгалын ач холбогдлыг үнэлж буй байдал дунд түвшинд байна. БЖДҮ 

эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааны санхүүгийн удирдлага, зохион байгуулалт 

төдийлөн сайн биш бол цахим технологи ашиглаж буй байдал харьцангуй сайн 

үнэлэгдсэн.  

БЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд Ковид-19 цар тахлын үзүүлэх нөлөөллийг 

тодруулахад 83.3%-д сөргөөр нөлөөлжээ. Ковид-19 цар тахлын үеийн хямралыг хэрхэн 

даван туулсныг тодруулахад 36.7% хувийн хадгаламжаа ашигласан, 25.4% нэмж өр, 

зээл тавьсан, 13% борлуулалтын сувгаа өөрчилж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ онлайнаар 

борлуулсан, 10.2% өрхийн болон гэр бүлийн хувийн зарим хөрөнгийг зарсан, 9.2% 

ажилтнуудыг зайнаас ажиллуулах хэлбэрүүдийг ашигласан  байна. Ковид-19 цар тахлын 
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үед бизнесийн үйл ажиллагаа дижитал шилжилт хурдассан эсэхийг тодруулахад 34% нь 

дундаас дээш буюу хурдассан гэжээ.  



ДӨРӨВ. САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ 

Эрсдэл болон даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдлэг, 

мэдээллийг нэмэгдүүлэх: БЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд эрсдэл, эрсдэлийн менежмент, 

даатгал, даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдлэг, мэдээлэл хомс байна. 

Тиймээс энэ чиглэлийн мэдээ, мэдээллийг БЖДҮ эрхлэгчдэд хүргэх, ингэхдээ фейсбүүк 

буюу олон нийтийн цахим сүлжээ болон телевизийг ашиглах нь тохиромжтой байна. Мөн 

сайн туршлага судлуулах, нөлөөллийн ажлууд хийвэл үр дүнтэй байхаар байна.  

Бичил, жижиг бизнест чиглэсэн мэдээллээр тогтмол хангах. Шинэ даатгалын 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон эрсдэлийн талаарх, БЖДҮ-тэй холбоотой аливаа зарлал, 

мэдээлэл боломжуудыг тэр даруй бизнес эрхлэгчдэд тогтмол хүргэх хэрэгтэй. Үүнд 

фейсбүүк бүлгэмүүдийг ашиглах, утсаар мэдээлэл түгээх аргуудыг ашиглах нь хамгийн 

тохиромжтой байна. 

БЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан тусгайлсан бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх: БЖДҮ 

эрхлэгчдэд зориулсан даатгалын хураамж бага, нөхөн төлбөр өндөртэй, нөхөн төлбөр 

гаргуулахад хугацаа бага шаарддаг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох. БЖДҮ 

эрхлэгчдийн хувьд ихэвчлэн өөрсдийн ур чадвар дээрээ түшиглэн үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг учраас тэдний бие эрхтэн, эрүүл мэндийг даатгах хэрэгцээ өндөр байна.  

Эрсдэлийг даван туулах, урьдчилан сэргийлэхэд БЖДҮ эрхлэгчдийн санхүүгийн 

чадавхыг бэхжүүлэх: Эрсдэл тулгарсан, эрсдэлийг даван туулсан БЖДҮ эрхлэгчдийн 

хувьд санхүүгийн алдагдал хүлээсэн тохиолдол өндөр, мөн санхүүгийн чадамжгүй, 

мөнгөн урсгалын хомсдолтой байдлаас үүдэн үйл ажиллагаагаа  бүрэн зогсоох 

тохиолдол их байна.  

Аюул, эрсдэлээс хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх: Ажлын байр болон 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах хэрэгслийг 

нэмэгдүүлэх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн онцлогт нийцсэн хялбар, гэхдээ заавал 

мөрдөх дүрэм журам стандарт, аргачлалуудыг боловсруулан үйл ажиллагаанд нь 

нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 

Даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх: БЖДҮ эрхлэгчдийн 16.5% даатгалд хамрагдаж 

байгаа болон хамрагдаж байсан. Мөн БЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд даатгалын талаарх 

мэдлэг, сэтгэл ханамжийн түвшин доогуур байгаа боловч 49.2% даатгалын ач 

холбогдлыг дундаас дээш буюу ач холбогдолтой хэмээн үнэлж байна. Даатгалын ач 

холбогдлыг БЖДҮ эрхлэгчдэд таниулах, сурталчлах замаар даатгалд хамрагдалтыг 

нэмэгдүүлэх боломж байна.  

Хамтын ажиллагааг дэмжих: Даатгалын байгууллагууд болон БЖДҮ эрхлэгчдийн 

хамтын ажиллагааг дэмжих, өргөжүүлэх хэрэгцээ байна.  

Бизнес эрхлэгчид хоорондоо туршлага солилцох үйл ажиллагааг зохион 

байгуулах. Бизнес эрхлэгчид хоорондоо туршлагаа хуваалцах хүсэлтэй ч нетворкинг 

хийх, ойролцоо бизнес эрхэлдэг хүмүүстэй танилцах, туршлага солилцох үйл ажиллагаа 

зохион байгуулагддаггүй. Туршлага солилцох арга хэмжээ зохион байгуулснаар 

амжилттай арга барил, тулгамдах магадлалтай эрсдэлүүдээс сэргийлэх, хамтарч 

ажиллах сонирхол нэмэгдэнэ.  
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