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COVID-19 хэрхэн нөлөөлөх талаар гурван хувилбар
Болзошгүй тохиолдлуудад зориулсан хувилбар

Түргэн сэргэлт Дэлхийн эдийн засгийн удаашрал (суурь) Тахал- Эдийн засгийн хямрал

• Хубэй мужаас бусад Хятад улсын эдийн засгийн 
дахин сэргэлт> 80% том үйлдвэрүүд тэргүүлж, 
жижиг дунд үйлдвэрлэл удаанаар сэргэнэ.

Том хэмжээний өвчний дэгдэлтийн  үр дүнд 
Хубэй муж 3-р сараас хэвийн байдалдаа эргэж 
эхэлнэ

Зүүн Ази (Өмнөд Солонгос, Япон, Сингапур) 
болон Европт (Итали гэх мэт)  бүс нутаг дахь 
өвчний тархалтыг хязгаарлаж чадна

• Хубэй Хятад улсын эдийн засгийн дахин 
сэргэлт> харьцангуй 80%том үйлдвэрүүд 
тэргүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэл удаанаар 
сэргэнэ 

Хэрэглээний салбарын хэрэглээ бага зэрэг буурч, 
экспорт саарна

• Хубэй Хятад улсын эдийн засгийн дахин сэргэлт> 
80% том үйлдвэрүүд тэргүүлж, жижиг дунд 
үйлдвэрлэл удаанаар сэргэнэ 

•

•
• Өргөн далайцтай олон нийтийн эрүүл мэндийг 

хамгаалах арга хэмжээнүүдийг авсны үр дүнд 
Хубэй байдал хэвийн байдалдаа эргэн орно.

•

•
2-р улиралд Хятад улс эдийн засгийн бүрэн гүйцэд 

хэвийн хэмжээндээ очно.Өргөн далайцтай олон 
нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах арга 
хэмжээнүүдийг авсны үр дүнд Хубэй байдал хэвийн 
байдалдаа эргэн орно.

Зүүн Ази, Ойрхи Дорнод, Европын улс орнуудал 
өвчий тархалт нэмэгдэж үр дүнд дээрх 3 бүсийн 
эдийг засгийн өсөлтөд нөлөөлнө.  Бүс нутаг бүрт 
засгийн газраас эсхүл ЗГ-с санаачилсан 
хязгаарлалтад, хориг арга хэмжээнд орно.  2  
дугаар улиралын эхэн үеэр өвчний тархалт буурч 
эхлэнэ.  

• Зүүн Ази, Ойрх дорнод , Европын өвчний тархалт, 
хүндрэл нь 2-р дунд үе хүртэл үргэлжилж,  Хариу арга 
хэмжээнүүдийн үр дүнд 2-р улирлын дунд үеэс 
өвчний тархалт буурч эхэлнэ.

Ковид-19 вирус нь улирлын нөлөөнд тэсвэртэй 
байдал эсхүл өндөр тархах эрсдэлийг эрүүл мэндийг 
хамгаалах байгууллагууд урьдчилан тогтоож, үр 
дүнтэй арга хэмжээ авахаас өмнө тархаж дэлхийн 
даяар үргэлжлүүлэн тархана.

•
• Ойрх Дорнод дахь өвчний тархалтыг хяналтад 

явна.

Бага нас баралтын харьцаа, өвчний бууралт, 
эмчилгээний ирээдүйтэй хувилбаруудаас 
шалтгаалан хэрэглэгчдийн итгэл сэргэж эхэлнэ 
ялангуяа дараах салбарт (жишээлбэл, хоол 
хүнс, онлайн сүлжээгээр дамжуулан 
шаардлагатай байгаа хэрэгцээгээ хангана)

•
•

• Хэрэглэгчдийн итгэл 2-р улиралд огцом унаж 
магадгүй 3 -р улирал хүртэл үргэлжлэх магадлалтай. 

Эрэлт сэргэх эсэх нь  өвчний хувьсал, улирлын 
нөлөөлөл, нас баралтын түвшнээс хамаарна. 
Салбар бүрийн сэргэлт ондоо байх ба аялал 
жуучлал, агаарын тээврийн салбарт хэрэглээний 
салбарыг бодвол илүү урт хугацаанд сэргэнэ.

• Жилийн турш үргэлжлэх хүчтэй эрэлтэд нөлөөлөх 
шок үүснэ. Ялангуяа экспортын төвшин, үйлчилгээ, 
санхүүгийн зах зээлд. Хэрэглэгчдийн итгэл өсөхгүй 
боловч зарим салбарууд түрүүлж сэргэх 
магадлалтай. Агаарын тээврийн хяналт 2020 оны 
сүүл хүртэл үргэлжилнэ.

• Хэд хэдэн бүс нутагт вирус нь улирал болон 
агаарын тээвэр, аялал жуучлалын салбараар 
дамжин тарах чадваргүй гэсэн баталгаа, 
нотолгоонууд гарах ба үр дүнд улс орнууд 
хилийн хоригоо цуцалж эхэлнэ.

• •

Өвчний тархалт хязгаарлагдаж ; эдийн засгийн 
нөлөөлөл нь 1-р улирлаар л хязгаарлагдана.

Өвчний тархалт үргэлжилнэ. Дэлхийн хэмжээнд 2020 он 

гарсаар удааширч дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн таамаг  

1.8-2.2% болж  оны эхэнд таамаглаж байсан 2.5% -иас буурна.

Өвчний тархалт огцом өсөж, Дэлхий даяар тархаж  
хугацаанд үргэлжлэх эдийн засгийн хямралыг бий 
болгоно
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2020 ОНЫ ЭЦЭС ХҮРТЭЛ ТОДОРХОЙ САЛБАРУУД ИЛҮҮ ЭРСДЭЛД ӨРТӨХ МАГАДЛАЛТАЙ БАЙНА

Суурь таамаглалд үндэслэв - COVID-19-ын тархалтаас хамаарч өөрчлөгдөж болно.

Аялал 
жуучлал

Агаарын тээвэр Автомашин Газрын тос, 
байгалын хий

Хэрэглээний 
бүтээгдэхүүн

Хэрэглээний цахилгаан 
бараа, хагас дамжуулагч

Нөлөөлөл, хугацаа Хамгийн удаан

Сэргэж эхлэх 
хугацаа

Азийн томоохон аялал 

жуулчлалын төвүүдээс ирэх  

аялал жуулчлал саарч (20%), 

Хятад улсын аялал жуулчлалын 

зарцуулалт буурсантай (277 

тэрбум доллар,2019 онд олон 

улсын аялал жуулчлалын 

салбарын 16%-г бүрдүүлдэг) 

холбоотойгоор  4-р улирал 

хүртэл дэлхийн хэмжээнд эрэлт 

буурах магадлалтай (2020 онд 

эрэлт 40% хүртэл буурах 

боломжтой) 

Европын холбооны болон 

APAC-ийн хэд хэдэн орон аялал 

жуулчлалаас ихээхэн 

хамааралтай (ДНБ-ий 7-20%)

Аялал жуучлалын салбарын 

компаниуд нь ажилчдаа 

идэвхтэй хамгаалж, бэлдэж, 

эрэлт буурах төлөвийг 

урьдчилан харж, нэр хүндийн 

эрсдлийг удирдахад бэлтгэж, 

урт хугацааны нөлөөллийг 

урьдчилан харж жилийн 

төлөвлөлтийг хянах боломжтой 

юм.

Шинэ бүс нутагт тархалт 

(жишээ нь, Иран, Өмнөд 

Солонгос) үүсэх нь Ази, Номхон 

далайн чиглэл үйлчилгээ 

үзүүлдэг агаарын тээврийн 

компаниудад учирсан хохирлыг 

улам бүр нэмэгдүүлж 

болзошгүй юм. 

Аялал жуулчлалын 

хязгаарлалт, хэрэглэгчдийн 

итгэл буурах, олон нийтийн 

цугларалт, чухал бус аяллыг 

хязгаарлах корпорацын бодлого 

зэрэг нь агаарын тээврийн 

компаниудад олон янзаар 

нөлөөлнө. Том зургаар харвал 

өвчний тархалт нь илүү өргөн 

цар хүрээтэй үргэлжилсэн 

сааралтыг бий болгоно. Аялал 

жуулчлалын салбарын хувьд 

дотоод аялал жуулчлал илүү 

хурдтай сэргэж (~ 2 улирал), 

олон улсын аялал жуучлалын 

салбарт сэргэлт (~ 3-4 улирал) 

удаан үргэлжлэх болно.

Хятад улсын эдийн засгийн 

сэргэсэн ч Европт (дэлхийн 2-

р том автомашин үйлдвэрлэгч, 

ЕХ нийт ажилчдын 6.1%) дахь 

өвчний тархалт хямралыг 

нөлөөллийг улам 

эрчимжүүлнэ. . Одоо байгаа 

зах зээлийн эмзэг байдлыг 

(жишээ нь, худалдааны дайн,  

худалдааны бууралт) улам 

бүр нэмэгдүүлж магадгүй юм.

Өвчний тархалтын анхны 

нөлөө нь  маш нарийн 

төвөгтэй уян хатан бус 

нийлүүлэлтийн сүлжээнд  

хүчтэй нөлөөлж нөлөө  нь 3-р 

улиралд хэвээр хадгалагдана..

Хубэй муж нь нийт Хятадын 

автомашины үйлдвэрлэлийн 

нийлүүлэлтийн 9% -ийг 

эзэлдэг (дэлхийн автомашин 

үйлдвэрлэгчид ба эд ангиуд 

орно) нь дэлхийн зах зээлд 

нийлүүлэлтийн сүлжээг 

тасалдуулж энэ байдал бүрэн 

сэргэтэл үргэлжилнэ. 

Аялал жуулчлалын 

хязгаарлалт, Ойрхи Дорнодод 

дахь өвчний тархалт, 

үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагааны тодорхойгүй 

байдал, бууралт (Хятадын 

эрэлт буурч ~ 20% -иар 

буурсан) нь газрын тосны 

салбарыг үнийн уналтад 

хүргэнэ.

SARS-ийн нөлөөлөл нь богино 

хугацаанд байсан бол газрын 

тос салбар нь бөгөөд 

шингэрүүлсэн байгалийн хийн 

хамгийн том импортлогч болох 

Хятадын эрэлтээс ихээхэн 

хамаарна.

Богино хугацаанд  газрын 

тосны үнэ компаниуд нөөц 

татаж, нийлүүлэлтийн 

хомсдолоос шалтгаалж огцом 

өсөж магадгүй

Дэлхийн хэмжээнд эрэлт буурч, 

хэрэглэгчид өвчинийг "хяналтан 

дор"  орсноор хэрэглэгчдийн итгэл 

өснө - Хятадад дараах салбарт 

тогтвортойгоор эрэлт өснө. 

(жишээлбэл, шуурхай хүргэлт, 

хоол хүнс, хөдөлмөрийн хомсдолд 

нэрвэгдсэн)

Ашгийн төвшин багатай жижиг 

худалдаа эрхлэгчид эрэлтийн 

бууралт, хөрвөх чадварын эрсдэл, 

эргэлтийн хөрөнгийн чадамж, 

ажилчдын хомсдол, цалингийн 

дарамтны улмаас ноцтой өртөнө.

Засгийн газар урамшууллын 

стратеги гаргаж (жишээ нь, 

ажилчдын тэтгэмжийн төлбөрийг 

хойшлуулах) алхам хийж болно. 

Онлайнаар дамжуулан эрсдлийг 

бууруулах стратеги гаргана

Одоогийн зах зээлийн бүтэц нь 

шилжилтийн шатандаа орсон 

(жишээлбэл, сүүлийн үеийн худалдааны 

хурцадмал байдал, нийлүүлэлтийн 

сүлжээг төрөлжүүлэх зорилгоор 

шилжсэн) бөгөөд шилжилт нь 2-р 

улиралд улам эрчимжих хандлагатай 

байна.

Вухан (хагас дамжуулагч, шилэн 

кабелийн төв)  дэлхий даяар 

нийлүүлэлтийн сүлжээнд чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг бөгөөд үйлдвэрлэлийн 

зогсолт нь нийлүүлэлтийн анхдагч 

сүлжээнд нөлөөлж байна.

БНСУ-ын экспортын 28% нь 

электроникийн бүтээгдэхүүн бөгөөд 

Хятад улс дахин эхлүүлсэн ч гэсэн 

дамжуулалт нэмэгдвэл нийлүүлэлтийн 

сүлжээ тасалдах болно.

Сэргэлт нь ажиллах хүчний бүтээмж, 

буурч байгаа бараа материалын бэлэн 

байдал зэргээс шалтгаалан дэд 

сегментээр ялгагдана (жишээ нь, хагас 

дамжуулагчийн салбарын бараа 

материалын дундаж нөөц нь  2-6 долоо 

хоног байдаг )

Голлох 
дүгнэлтүүд

Q2Q2Q3Q3Late Q3 / early Q4Q4
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АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
COVID-19 эсрэг авах арга хэмжээний жагсаалт

Ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах

❖ Ажилтнуудын сэтгэл санааг хэвийн байлгах орчин бүрдүүлэх

❖ Хүний нөөцийн хомсдолд орсон тохиолдолд ажиллах горим тогтоох

❖ Эрсдэлтэй нөхцөл байдалд хариуцах, зохион байгуулалт хийх хүнийг томилох

❖ Тогтмол мэдээлэл солилцох, зар түгээх утас, цахим сувгыг тодорхой болгох

❖ Ажлын байрны ажиллах түвшин бүрээр аюулгүй байдлыг зэрэглэлийг тогтоож, шаардлагатай хамгаалалтын хэрэгслээр хангах

❖ Онцын шаардлагагүй тохиолдолд гадаад, дотоод томилолтыг цуцлах, хязгаарлах

❖ Ажилтнуудын гэрээсээ ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хурал уулзалтыг цахимаар хийх 

❖ Сэжигтэй тохиолдол гарсан үед тусгаарлах өрөө бэлтгэх /119 тусгай дугаарт мэдээлэл өгөх/

❖ Яаралтай үед холбогдох эрэмбэ дарааллыг тодорхой болгох

❖ Өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн зөвлөмжийг тусгах

❖ Гадаадын иргэдэд зөвлөгөө өгөх дугаарыг мэдэгдэх /SOS medical - 91913122, Intermed - 80105577/

Харилцагчдаа халамжлах(компани болон эцсийн хэрэглэгч)

❖ Харилцагч нэг бүртэйгээ холбогдож бизнесийн үйл ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг нь тодруулах

❖ Өөрсдийн үйл ажиллагааны хуваарийн өөрчлөлт болон онцгой нөхцөл байдлаа мэдэгдэх

❖ Харилцагч хооронд онцгой нөхцөл үүсч эрсдэл учирч болзошгүй тохиолдолд харилцан тохиролцож аюулгүйн горимд шилжих

❖ Онцгой харилцагчаа халамжлах, санаа тавих

❖ Үйлчилгээний байгууллагууд харилцагчдад эвгүй сэтгэгдэл төрүүлэхгүйгээр аюулгүй байдлаа маш сайн хангах зөвлөмжийг хүргэж, эелдэг 

найрсаг ажиллагааг баримтлах

❖ Зөвхөн бизнесийн үр ашгийн төлөө бус тогтвортой байдлаа хадгалах, болзошгүй бэрхшээлийг хамтын хүчээр даван туулах итгэл үнэмшил 

эрмэлзэлтэй байх

Борлуулалтын хамаарлаа шинжлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх

❖ Борлуулалтад эзлэх ТЕНДЕР-ийн борлуулалтын эзлэх хувийг тодорхойлох (өнгөрсөн жилүүдэд, энэ жилийн төлөвлөгөөнд)

❖ Борлуулалтад эзлэх ОРОН НУТАГ-ийн борлуулалтын эзлэх хувийг тодорхойлох(өнгөрсөн жилүүдэд, энэ жилийн төлөвлөгөөнд)

❖ Борлуулалтад эзлэх ОЛОН УЛС-ын борлуулалтын эзлэх хувийг тодорхойлох(өнгөрсөн жилүүдэд, энэ жилийн төлөвлөгөөнд)

❖ Дээрх борлуулалтын сувгуудын хамаарал тус бүрээр тооцон энэ жилийн борлуулалтын төлөвлөгөөгөө уян хатан болгож өөрчлөх

❖ Борлуулалтын шинэ суваг, онлайн худалдаа, хүргэлтийг бизнесийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхийг хичээх, илүү санаачлагатай ажиллах

❖ Бизнес 2 долоо хоногоос дээш хугацаанд зогсвол урсгал зардлаа нөхөх төлөвлөгөөтэй байх, зээлийн өөр эх үүсвэр хайх



АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
COVID-19 эсрэг авах арга хэмжээний жагсаалт

Эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, ханган нийлүүлэлтийн систем

❖ Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн жагсаалтыг нийт нийлүүлэлтэд эзлэх хувийн жингээр нь тодорхойлж, жагсаалт гаргах

❖ Томоохон бэлтгэн нийлүүлэгчидтэйгээ холбогдож нөхцөл байдлыг мэдэгдэж, учирч болох эрсдэлүүдийг тодруулах

❖ Хэрвээ томоохон харилцагчдад хүндрэл учирвал тухайн бүтээгдэхүүнийг орлуулан бэлтгэх нийлүүлэгчдийн жагсаалт гаргах, хамтран ажиллах 

санал хүсэлтээ боловсруулж бэлтгэх

❖ Компанийн түүхий эд, бараа материалын нөөцийг нарийвчлан тооцох, хомсдож болох нөөцийн эх үүсвэрийг тодорхойлох

❖ Ханган нийлүүлэх боломжтой хугацааг олон улсын болон дотоодын тээвэрлэлтийн нөхцөл байдлын мэдээлэлд тулгуурлан нарийвчлан тооцож 

гаргах

❖ Дотоодын түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчидтэйгээ холбогдож, тогтвортой үргэлжлүүлэх бэлтгэл хангах

Зардалд дүн шинжилгээ хийх, төсвийг тодотгох

❖ Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх чухал зардлуудыг шинжилж, үнийн хэлбэлзлийг тодорхойлох

❖ Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны тогтмол зардлуудыг бууруулах, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд санал хүргүүлэх

❖ Зардлын төсвийг тодотгож, томилолт, түрээсийн зардлуудыг аль болох бууруулах

❖ Ажилтан, харилцагчид болон бэлтгэн нийлүүлэгчдийнхээ эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах, халамжлах зардлын төсвийг шинээр тусгах

Санхүүгийн шинжилгээ, тооцоо хийх

❖ Компанийн хөрөнгө оруулалт цаг хугацаандаа, хэвийн явагдах боломжтой эсэхийг нягтлан шинжлэх

❖ Гадаадын хөрөнгө оруулалт хэвийн үргэлжлэх эсэхийг нягтлах

❖ Компанийн өглөг, авлагыг оновчтой түвшинд байлгах, зээлийн борлуулалт, худалдан авалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх

❖ Дээрх бүх шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан Мөнгөн урсгал, P&L, Баланс, хүний нөөцийг зөв удирдах, шийдвэр гаргах


