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1. Судалгааны аргачлал, хамрах хүрээ
“Япон улсын
ноолууран хувцасны зах зээлийн судалгаа”-г Дэлхийн Банкны
санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Экспортыг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Монголын
Ноос, Ноолуурын Холбооны захиалгаар 2017 оны 12 дугаар сараас 2018 оны 3 дугаар
сарын хооронд хийж гүйцэтгэлээ.
Судалгааны зорилго нь ажлын даалгаварт тусгасан агуулгын хүрээнд хоёрдогч эх
үүсвэрийн, нийтэд нээлттэй /захиалгаар нийлүүлдэг бус/ мэдээллүүдийг цуглуулах,
нэгтгэх, боловсруулах замаар Япон улсын зах зээлд ноолууран хувцас экспортлохоор
зорьж буй Монголын үйлдвэрлэгчдэд мэдээлэл олгох явдал юм.
Захиалагчтай харилцан зөвшилцсөн ажлын даалгаврын дагуу судалгааны агуулга нь
дараах хүснэгтэд харуулсан бүтэцтэй байна.
Хүснэгт 1. Судалгааны агуулга

Зах зээл

 Багтаамж, өсөлт
 Зах зээлийн чиг хандлага
 Өрсөлдөөний орчны тойм (гол экспортлогч улсууд)

Бүтээгдэхүүн






Хэрэглэгч

 Сегментүүд /хүн ам зүйн болон байршлын ангилал/
 Хэрэглээний онцлог, чиг хандлага
 Улирлын нөлөөлөл

Хуваарилалт

 Борлуулалтын гол сувгууд
 Гол тоглогчид
 Идэвхжүүлэлтийн суваг, олон улсын арга хэмжээнүүд

Зохицуулалт

 Холбогдох хууль, худалдааны бодлого
 Татвар тариф
 Хоёр улс, олон улсын гэрээ, хөнгөлөлт

Бүтээгдэхүүний гол нэр төрлүүд
Үнэ
Брэндүүд
Стандартын шаардлага

Судалгааны аргачлал, цаг хугацааны хязгаарлалтын улмаас дээрх агуулгын зарим
хэсгийн мэдээлэл нэлээд ерөнхий бөгөөд цаашид дэлгэрүүлэн судлах шаардлагатай байв.
Ийм асуудлын талаар дүгнэлт, зөвлөмжийн хэсэгт тодруулсан.
Судалгааны статистик мэдээллийг цуглуулахдаа олон улсын худалдаанд нийтлэг
хэрэглэгддэг HS кодчиллын 61 дугаараар эхэлсэн буюу хувцас, хэрэглэлийн бүлэг
доторх “ямааны ноолуур /Kashmir/” эсвэл “ноос, ноолуур, хөөвөр” буюу Wool or Fine
1

animal hair1 гэсэн материалын ангиллын ашигласан. Зарим тохиолдолд (нарийвчилсан
мэдээлэл байхгүй тохиолдолд) “текстил хувцас /Textile apparel/” гэсэн ангиллыг
ашигласан.

1.1 Монгол улсын ноолууран хувцасны экспортын тойм
Япон улсын ноолууран хувцасны зах зээлийг судлахын өмнө сонирхож буй
бүтээгдэхүүнүүдийг урьдчилан тодорхойлов. Ингэхдээ Монгол Улсаас гадаад улсуудад
экспортолж буй бэлэн хувцаснууд, ялангуяа ноос, ноолуур, хөөвөр зэрэг ширхэгтээр
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүдийн худалдааны дүнг үндэслэн манай улсаас Японы зах
зээлд нийлүүлж буй буюу нийлүүлэх боломжтой бүтээгдэхүүнүүдийг тодорхойллоо.
График 1. 2016 онд Монгол Улсаас экспортолсон бэлэн хувцасны худалдаа /мянган ам.доллар/

Эх сурвалж: International Trade Center, WTO

Графикаас харахад 10 багцад хамаарах дараах 13 төрлийн бүтээгдэхүүн нь Монгол улсын
экспортод мэдэгдэхүйц хувь эзэлдэг буюу зорилтот бүтээгдэхүүнүүд гэж үзэж болохоор
байна. Эдгээр нь материалын хувьд ихэвчлэн ноос, ноолуур, хөөвөр боловч HS ангиллын
хязгаарлалтын улмаас зарим нэг тохиолдолд “хөвөн даавуу болон хиймэл /man-made/
материалаас бусад текстиль” гэх мэт ерөнхий ангиллаар авсан.
ҮСХ-ны мэдээлснээр Монгол улсын 2016 оны нийт экспортын хэмжээ 4.9 тэрбум
ам.доллар байсны 300 сая ам.доллар нь нэхмэлийн түүхий эд болон нэхмэл бүтээгдэхүүн,
үүнээс 225.6 сая ам.долларыг бохир ба самнасан ноолуур эзэлж байна. Харин дээрх 13
төрлийн бүтээгдэхүүний экспортын дүн 27.5 сая ам.долларыг бүрдүүлж байна.

1

"Wool" means the natural fiber grown by sheep or lambs;
"Fine animal hair" means the hair of alpaca, llama, vicuna, camel, yak, Angora, Tibetan, Kashmir, or
similar goats. Дэлхийн Худалдааны Байгууллага

2

Хүснэгт 2. Монгол улсаас экспортолж буй гол бүтээгдэхүүнүүдийн худалдааны хэмжээ

Код

Бүтээгдэхүүн

Худалдааны
тэнцэл /мянган
ам.доллар/

2012-2016
оны жилийн
дундаж өсөлт
/мөнгөн
дүнгээс/

8,796.00

8,399.00

2.00

8792

8643

2

2016 оны
экспортын
дүн /мянган
ам.доллар/

610690

Эмэгтэйчүүд, охидын нэхмэл болон
сүлжмэл цамц, дотуур цамц
Эмэгтэйчүүд, охидын текстил цамц, дотуур
цамц /хиймэл болон даавуун материал
ороогүй/

'6110

Нэхмэл болон сүлжмэл гадуур цамц,
цээживч

6,026.00

3,305.00

6.00

611012

Кашемиран цамц, цээживч

5,373.00

5,298.00

5

'6117

Бэлэн хувцасны акссесуар, бүрдэл хэсэг:
нэхмэл болон сүлжмэл

5,015.00

4,868.00

8.00

611710

Шааль, ороолт, алчуур

4,999.00

4,880.00

8.00

2,391.00

2,233.00

42.00

2,390.00

2,357.00

42.00

1,669.00

1,331.00

(16.00)

1660

1581

(16.00)

1,511.00

(58.00)

13.00

717.00

693.00

2.00

393.00

382.00

34.00

294.00

278.00

41.00

98.00

96.00

13.00

1,235.00

576.00

74.00

1,227.00

1,220.00

104.00

'6106

'6102
610210

'6105

610590

'6104
610441
610461

610431
610451

'6115
611594

Эмэгтэйчүүд, охидын цув, нөмрөг, хүрэм,
пальто
Эмэгтэй цув, нөмрөг, пальто: ноос, ноолуур,
хөөвөр материал
Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн дотуур цамц
/унтлагын цамц, подволк ороогүй/
Эрэгтэй нэхмэл болон сүлжмэл дотуур
цамц: хөвөн даавуу болон хиймэл
материалаас бусад текстиль
Эмэгтэйчүүд, охидын хослол, богино
хүрэм, даашинз, юбка, өмд
Эмэгтэйчүүд, охидын даашинз: ноос,
ноолуур, хөөвөр материал
Эмэгтэйчүүд, охидын өмд шортууд: ноос,
ноолуур, хөөвөр материал
Эмэгтэйчүүд, охидын хүрэм: ноос, ноолуур,
хөөвөр материал /спорт хүрэм зэрэг
ороогүй/
Эмэгтэйчүүд, охидын юбка: ноос, ноолуур,
хөөвөр материал

Трико, бариу өмд, урт болон богино оймс
Урт, богино оймс, трико: ноос, ноолуур,
хөөвөр материал

3

'6116

Нэхмэл болон сүлжмэл бээлий

344.00

(107.00)

29.00

611691

Бээлий: ноос, ноолуур, хөөвөр материал

342.00

322.00

29.00

'6109

Подволк, майк: нэхмэл болон сүлжмэл
Подволк, майк; хөвөн даавуу болон
хиймлээс бусад текстиль

334.00

(1,989.00)

-

317.00

(248.00)

(1.00)

81.00

(34.00)

(5.00)

80

27

(6.00)

17,196.00

3.00

610990

'6101

610190

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн цув, нөмрөг,
хүрэм, пальто
Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн цув, нөмрөг,
хүрэм, пальто: хөвөн даавуу болон хиймэл
материалаас бусад текстиль

Бүгд

27,538.00

Эх сурвалж: International Trade Center, WTO

2

Жилийн экспортын нийт дүн нь 80 мянган ам.доллараас 8.7 сая ам.долларын хооронд
хэлбэлзэж буй дээрх 13 төрлийн бүтээгдэхүүнээр цаашид Монгол улсаас Японд
нийлүүлэх бүтээгдэхүүний зах зээлийг авч үзлээ.

2

ҮСХ-ны мэдээлэл дээрх эх сурвалжтай тохирч байна.

4

2. Зах зээлийн шинжилгээ
2.1 Багтаамж, өсөлт
Японы нийт фэшн зах зээл 85-87 тэрбум ам.доллар3 байдаг нь Америк, Хятад улсын дараа
дэлхийд гуравдугаарт орох том зах зээл гэж үздэг. Үүнээс импортын текстиль хувцасны
зах зээлийн хэмжээ 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 2.9 их наяд иен буюу өнөөгийн
ханшаар 27 тэрбум ам.доллараар хэмжигдэнэ4 гэж Японы Текстиль Импортлогчдын
Холбоо тооцсон байна.
Харин Монголын үйлдвэрлэгчдийн дээр дурдсан 13 төрлийн бүтээгдэхүүний хувьд
Японы импортын нийт хэмжээ 1 тэрбум ам.доллараар хэмжигдэж байгаа бөгөөд
бүтээгдэхүүн тус бүрээр харуулбал дараах байдалтай байна.
Хүснэгт 3. Зорилтот бүтээгдэхүүнүүдийн импорт
Код
610690
611012
611710
610210

Бүтээгдэхүүн
Эмэгтэйчүүд, охидын текстиль цамц, дотуур цамц /хиймэл болон
даавуун материал ороогүй/
Кашмеран цамц, цээживч
Шааль, ороолт, алчуур
Эмэгтэй цув, нөмрөг, пальто: ноос, ноолуур, хөөвөр материал

Японы импорт
/2016 он. Мянган
ам.доллар/
16,473.00
137,929.00
44,407.00
28,949.00

610590

Эрэгтэй нэхмэл болон сүлжмэл дотуур цамц: хөвөн даавуу болон
хиймэл материалаас бусад текстиль

2,151.00

610441

Эмэгтэйчүүд, охидын даашинз: ноос, ноолуур, хөөвөр материал

21,981.00

610461

Эмэгтэйчүүд, охидын өмд шортууд: ноос, ноолуур, хөөвөр материал

3,977.00

610431

Эмэгтэйчүүд, охидын хүрэм: ноос, ноолуур, хөөвөр материал /спорт
хүрэм зэрэг ороогүй/
Эмэгтэйчүүд, охидын юбка: ноос, ноолуур, хөөвөр материал

9,343.00

Урт, богино оймс, трико: ноос, ноолуур, хөөвөр материал
Бээлий: ноос, ноолуур, хөөвөр материал
Подволк, майк, дотуур цамц: хөвөн даавуу, хиймлээс бусад тестиль
материал
Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн цув, нөмрөг, хүрэм, пальто: хөвөн даавуу
болон хиймэл материалаас бусад текстиль
Нийт

2,853.00
7,197.00
718,311.00

610451
611594
611691
610990
610190

6,840.00

6,648.00
1,007,059.00

Эх сурвалж: International Trade Center, WTO

Дээрх хүснэгтээс анхаарал татаж буй нэг үзүүлэлт нь подволк, майк, дотуур цамц зэрэг
бүтээгдэхүүний дүн маш өндөр буюу дээрх импортын дүнд 70 гаруй хувь эзэлж буй
явдал юм. Уг бүлгийн код болох 610990-ийн ‘011-‘990 хүртэлх 16 ангилал дотроос хөвөн
3
4

Yano research компани, 2016 оны жилийн эцсийн тооцоогоор
Японы Текстиль Импортлогчдын Холбоо, 2017 он

5

даавуу болон хиймэл файбраас /man-made/ бусад материалыг тодорхой ялгаж салгах
боломж байсангүй. Зөвхөн сүлжмэл утсаар үйлдвэрлэсэн /yarn/ дүнг авч үзвэл 145 орчим
сая ам.доллар болж байна.
Үүний зэрэгцээ Япон улс нь гадаад улсаас бохир болон самнасан ноос, ноолуур, хөөвөр
зэрэг түүхий эдийг импортлон авч дотооддоо эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Энэ
хэмжээ нь жилээс жилд буурч байгаа бөгөөд 2017 онд нийтдээ 126 сая ам.долларын
түүхий эд импортлосон байна. Гэвч уг түүхий эдээр хэдий хэмжээний ноолууран хувцас
үйлдвэрлэж дотоодод худалдаалж байгааг илтгэх тоо баримт алга байна. Uniqlo зэрэг
томоохон үйлдвэрлэгчид БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрт үйлдвэр байгуулан Өвөр Монголын
ноолуураар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн худалдаалж байгаа нь импортын дүнд орсон.
Хүснэгт 4. Монгол болон бусад улсаас импортлосон
ноос, ноолууран түүхий эдийн дүн (Япон улс)

'5111

'5108

'5102

'5105

Woven fabrics of carded
wool or of carded fine
animal hair (excluding
fabrics for technical ...)
Carded or combed yarn of
fine animal hair (excluding
that of wool or that put up
for retail ...)
Fine or coarse animal hair,
neither carded nor combed
(excluding wool, hair and
bristles used ...)
Wool and fine or coarse
animal hair, carded or
combed, incl. combed
wool in fragments

Монголын
нийт
экспорт
2016
/’000$/
2194

Монголоос
Японд
2016

Монголоос
Японд
2017

358

1120

Японы
нийт
импортод
эзлэх
хувь
4.5%

1690

646

250

211816

96

34619

574

Японы
нийт
импорт
2016

Японы
нийт
импорт
2017

29674

24990

2.9%

11761

8628

62

0.5%

10157

11904

27

0.0%

84457

80847

Эх сурвалж: International Trade Center, WTO

Дээрх худалдааны статистикууд нь зах зээлийн нийт багтаамж, потенциалыг илтгэж
байгаа боловч дан ганц ноолууран хувцасны (100% болон хольцтой) эцсийн
бүтээгдэхүүний зах зээлийн мэдээллийг нарийвчлан харуулах хоёрдогч эх сурвалжийн
мэдээлэл нийтэд нээлттэй байхгүй байна5.

Судлаач олон улсын The Wise Guy судалгааны компаниас Японы ноолууран хувцасны зах зээлийн зарим
нарийвчилсан мэдээллийг худалдаж авсан болно.
5
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График 2. Японы ноолууран хувцасны зах зээлийн хэмжээ, өсөлтийн хувь
935

929.27

930

3.5%

929.17
924.45

925

2.5%

920

2.0%

915

1.5%

910
905

3.0%

1.0%
900.73

0.5%

900
895

0.0%

890

-0.5%

885

-1.0%

2014
2015
2016
Зах зээлийн нийт борлуулалт /сая ам.доллар/

2017
Зах зээлийн өсөлт
Эх сурвалж: BIS & TheWiseGuy

Хүснэгт 5. Японы ноолууран хувцасны зах зээлийн борлуулалтын дүн, тоо хэмжээ
2014
Борлуулалтын тоо хэмжээ /мянган ширхэг/ 4586.2
Нийт борлуулалт /сая ам.доллар/ 900.73
Зах зээлийн өсөлт

2015
4785.1
929.27
3.2%

2016
4987.5
929.17
0.0%

2017
5087.8
924.45
-0.5%

Эх сурвалж: BIS & TheWiseGuy

Дээр дурдсанчлан Японы ноос, ноолуур, хөөвөр зэрэг материалаар хийсэн хувцасны
импортын дүн 1 тэрбум ам.доллар байсан бол үүнээс бусад төрлийн материалыг хасч,
дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэхэд дан ноолууран хувцасны зах зээлийн хэмжээ 925
орчим сая ам.доллар гэсэн дүгнэлт гарч худалдан авсан өгөгдлөөр баталгаажиж байна.
Энэхүү зах зээлийн нийт борлуулалтын хэмжээ 2015 онд 3.2 хувиар өсч байсан бол
сүүлийн хоёр жилд бууралттай байгаа хэдий ч бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ жилээс жилд
нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл борлуулагдаж буй бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ
нэмэгдсээр байгаа ч дундаж үнэ буурсантай холбоотойгоор зах зээлийн нийт дүн
нэмэгдээгүй байна.
Борлуулалтын дүнгээр нь авч үзвэл төрөл бүрийн дотуур болон гадуур цамц /pullover,
cardigan, shirt…/, цув пальто /coat/, хүрэм /jackets/ болон малгай ороолт гэсэн
бүтээгдэхүүнүүд голлож байна.
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График 3. Зах зээлийн хэмжээ бүтээгдэхүүний төрлөөр /сая ам.доллар/
350
300
250
200
150
100
50
0

2014
Цамц

2015
Цув, пальто

Хүрэм

2016
Малгай

2017
Ороолт

Бусад

Эх сурвалж: BIS & TheWiseGuy

Хүснэгт 6. Гол бүтээгдэхүүнүүдийн борлуулалтын дүн
Зах зээлийн хэмжээ бүтээгдэхүүн тус бүрээр
/сая ам.доллар/
Цамц
Цув, пальто
Хүрэм
Малгай
Ороолт
Бусад
Нийт

2014

2015

2016

2017

295.8
177.26
147.27
87.28
116.64
76.47
900.72

306.19
185.39
155.93
91.44
118.57
71.74
929.26

298.36
184.72
156.47
92.73
117.82
79.07
929.17

294.53
182.67
154.94
94.66
118.7
78.95
924.45

Эх сурвалж: BIS & TheWiseGuy

2.2 Өрсөлдөөн
Энэ хэсэгт Японы ноолууран болон текстиль хувцасны зах зээл дэх улс орнуудын
өрсөлдөөн буюу экспортлогч орнуудын өрсөлдөөний байдлыг тоймлов.
Японы Текстиль Импортлогчдын Холбооны статистикаас үзэхэд тус улсын текстиль
хувцасны импортын 65 орчим хувийг БНХАУ дангаараа эзэлж байгаа бөгөөд түүний
дараа Вьетнам, Индонези, Бангладеш зэрэг зүүн болон өмнөд азийн орнууд голлох байр
суурь эзэлж байна.
ASEAN-ий орнууд нийлбэр дүнгээрээ 23.4% бол Европын орнууд 4.6% эзэлж байгаагаас
Итали голлож Их Британи, Португали, Румын, Турк, Франц улсууд мэдэгдэхүйц байр
суурь эзэлж байна.
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График 4. Японд текстиль хувцас нийлүүлэгч гол орнууд

2.4

0.9 0.5
1.8

5.3

2.9
3.0
3.4
3.4
11.7
64.7

Хятад

Вьетнам

Индонез

Бангладеш

Камбож

Мъянмар

Тайланд

Энэтхэг

Румын

Бусад

Итали

Эх сурвалж: JTIA, 2017

Монгол улсын 13 бүтээгдэхүүний хувьд Японы импортын нийлүүлэгчдийг авч үзвэл
Хятад улс тэргүүлэх байр сууриа хадгалж буй боловч зүүн өмнөд Азийн орнуудын эзлэх
хувь буурч Итали 5 дугаар байр, Их Британи 8 дугаар байранд байгаа бол Монгол улс 16
дугаар байранд байна.
График 5. Японы итпортын нийлүүлэгчид

Эх сурвалж: International Trade Center, WTO
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610441 Эмэгтэйчүүд, охидын даашинз:
ноос, ноолуур, хөөвөр материал

610461 Эмэгтэйчүүд, охидын өмд
шортууд: ноос, ноолуур, хөөвөр
материал
610431 Эмэгтэйчүүд, охидын хүрэм:
ноос, ноолуур, хөөвөр материал /спорт
хүрэм зэрэг ороогүй/
610451 Эмэгтэйчүүд, охидын юбка:
ноос, ноолуур, хөөвөр материал

20,117

1,000

13,020

2,884

611

4,189

552,737

Хятад

610190 Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн цув,
нөмрөг, хүрэм, пальто: хөвөн даавуу
болон хиймэл материалаас бусад
текстиль

610590 Эрэгтэй нэхмэл болон сүлжмэл
дотуур цамц: хөвөн даавуу болон
хиймэл материалаас бусад текстиль

30,770

610990 Подволк, майк: хөвөн даавуу,
хиймлээс бусад текстиль

610210 Эмэгтэй цув, нөмрөг, пальто:
ноос, ноолуур, хөөвөр материал

75,811

611691 Бээлий: ноос, ноолуур, хөөвөр
материал

611710 Шааль, ороолт, алчуур

10,299

611594 Урт, богино оймс, трико: ноос,
ноолуур, хөөвөр материал

611012 Кашмеран цамц, цээживч

Японы
импорт
/2016 он.
Мянган
ам.доллар/

610690 Эмэгтэйчүүд, охидын текстиль
цамц, дотуур цамц /хиймэл болон
даавуун материал ороогүй/

Хүснэгт 7. Бүтээгдэхүүн бүрээр гол нийлүүлэгч улсууд

Нийт

3,233
4,956

4,341

Итали

723,968
1,997

2,647

Их
Британи
Бусад

27,033

5,822

4,133

714

5,638

630

5,386

1,968

102

46

248

49

2,579

1,359

173

289

118

156

349

2,351

55,365
8,422
760

743

1,934

1,808

861

248

818

67

727

119

10

524

8

414

241

1,726

1,916

23,581

36

28,673

35,117

Тайланд
Вьетнам

30,097
273

1,550

964

676

1,498

28

739

224

808

401

35

209,251

216,447

Герман
669

Өмнөд
Солонгос
Франц

573
683

3

426

444

126

352

64

132

15

34

4

23

317

51

32

15

74

101

718
2,313

3,233
1,952

Индонези
269

65,466

66,283

84,221

84,879

2,904

5,792

Бангладеш
122

28

268

157

118

1,302

184

1,120

1,673

164

153

83

Мъянмар
36

128

Монгол
3

45

70

159

5

53

11

2,172

Камбож
110

22,185

63

26

65

23

26,973

Румын

49,609
385

194

894

221

22

421

36

54

77

496

180

85

21

46

2,477

Португали
6

26

3,199

3,886

5,743

7,124

2,963

3,042

Филиппин
1,381

Турк
73

6

АНУ
1,235

36

1,271

Словак
353

353

Эх сурвалж: International Trade Center, WTO
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Мөнгөн дүнгэээр нь авч үзвэл зорилтот бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд 2016 онд Японд Хятад
улсаас 723.9 сая ам.долларын экспорт хийгдсэн бол Италиас 55.3 сая ам.доллар,
Монголоос 2.1 сая ам.доллар, Францаас 1.9 сая ам.доллларын экспорт хийгджээ.
Монгол Улсын хувьд нийт /зорилтот бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд/ 2.1 сая ам.долларын
экспортын 1.67 саяыг нь эрэгтэй, эмэгтэй ноолууран гадуур цамц буюу кардиган,
пулловер зэрэг бүтээгдэхүүн бүрдүүлж байна. Энэ бүтээгдэхүүний хувьд нийлүүлэгч топ
5 орны нэг нь Монгол байгаа хэдий ч мөнгөн дүнгээрээ 1.2% байгаа нь гол өрсөлдөгчид
болох Хятад, Итали, Камбож, Их Британи улсуудаас 45-3 дахин бага байна.
График 6. Японд кашмеран цамц нийлүүлэгч топ улсууд
Хятад

Итали

Камбож

Их Британи

4%

Бусад

Монгол

Мъянмар

3%1% 1%

16%

55%

20%

Эх сурвалж: International Trade Center, WTO, 2016

Цамцны дараа ороолт, шааль, алчуур /164 мянган ам.доллар/, эмэгтэй пальто, цув, нөмрөг
/153 мянган ам.доллар/ гэсэн бүтээгдэхүүн Монголоос Япон руу хийж буй экспортын гол
бүтээгдэхүүн болж байгаа ч эдгээр бүтээгдэхүүний Японы импортын 0.4-0.5 хувийг л
эзэлж байгаа нь хангалтгүй байна. Харин эмэгтэй өмд, оймсны импортын 2 орчим хувийг
эзэлж байгаа нь энэ чиглэлд экспортын боломж ойр байгааг харуулж байна. Ер нь
зорилтот бүх бүтээгдэхүүний хувьд зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлж чадвал Монголын
компаниудын хувьд борлуулалтын томоохон орон зай харагдаж байна.
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Хүснэгт 8. Японы зах зээлд Монголын эзлэх хувь

Код
610690
611012
611710
610210

Бүтээгдэхүүн
Эмэгтэйчүүд, охидын текстиль цамц, дотуур цамц /хиймэл
болон даавуун материал ороогүй/
Кашмеран цамц, цээживч
Шааль, ороолт, алчуур
Эмэгтэй цув, нөмрөг, пальто: ноос, ноолуур, хөөвөр материал

610590

Эрэгтэй нэхмэл болон сүлжмэл дотуур цамц: хөвөн даавуу
болон хиймэл материалаас бусад текстиль

610441

610451
611594

Эмэгтэйчүүд, охидын даашинз: ноос, ноолуур, хөөвөр
материал
Эмэгтэйчүүд, охидын өмд шортууд: ноос, ноолуур, хөөвөр
материал
Эмэгтэйчүүд, охидын хүрэм: ноос, ноолуур, хөөвөр материал
/спорт хүрэм зэрэг ороогүй/
Эмэгтэйчүүд, охидын юбка: ноос, ноолуур, хөөвөр материал
Урт, богино оймс, трико: ноос, ноолуур, хөөвөр материал

611691
610990

Бээлий: ноос, ноолуур, хөөвөр материал
Подволк, майк: ноос, ноолуур, хөөвөр материал

610190

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн цув, нөмрөг, хүрэм, пальто: хөвөн
даавуу болон хиймэл материалаас бусад текстиль
Нийт

610461
610431

Японы импорт
/мянган
ам.доллар/

Монголын
эзлэх хувь

16,473.00

0.0%

137,929.00
44,407.00
28,949.00

1.2%
0.4%
0.5%

2,151.00

0.1%

21,981.00

0.2%

3,977.00

1.8%

9,343.00

0.0%

6,840.00
2,853.00

0.0%
1.9%

7,197.00
718,311.00

0.2%
0.0%

6,648.00

0.0%

1,007,059.00

Дундаж 0.5

Эх сурвалж: International Trade Center, WTO, 2016

2.3 Брэнд
Энэхүү судалгааны хүрээнд Японы зах зээл дээрх ноолууран хувцасны голлох брэндүүд,
тэдгээрийн зах зээлд эзлэх хувь, хэрэглэгчдийн үнэлэмж зэрэг мэдээллийг олж авах
боломж хязгаарлагдмал байсан тул цаашид энэ сэдвийг дэлгэрүүлэн судлах
шаардлагатай гэж үзэж байна.
Өнөөг хүртэл Японы бэлэн хувцасны зах зээлд брэнд нэр маш чухал байж ирсэн бөгөөд
Европ, Америкийн брэндүүдийг шүтэх явдал одоо ч түгээмэл. Гэсэн хэдий ч сүүлийн
жилүүдэд брэнд нэр хөөх явдал илт багасч “жинхэнэ хувцас/real clothes/”, “өөрийн
брэнд/private brand/” гэх мэт ойлголтууд газар авч байна.6 Энэ нь бэлэн хувцасны зах
зээлд үнэ хямдрах бас нэг шалтгаан болж буй.
“Жинхэнэ хувцас” гэдэг нь загварлаг боловч бүх хүн худалдан авч чадахуйц үнэтэй
бүтээгдэхүүнийг сонгож өндөр үнэтэй брэндүүдээс татгалзах хандлагыг хэлдэг бөгөөд
Tokyo Girls Collection гэх мэт үзэсгэлэн худалдаануудад ихээхэн амжилт олж байна.
Харин “өөрийн брэнд” стратегийн хүрээнд жижиглэн худалдаа эрхлэгчид
6

JETRO, 2012, Guidebook for export to Japan: Apparel products an material
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үйлдвэрлэгчдэд захиалга өгч бүтээгдэхүүний загвар дизайн, үнэ зэргийг өөрөө тогтоон
өөрийн брэнд нэрээр худалдаалдаг. Уг хувилбар нь худалдаалагчдын ашгийн түвшинг
нэмэгдүүлж байгаа тул ийм хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бэлэн хувцасны
төрөлжсөн дэлгүүрүүд болох UNIQLO, Ryohin-Keikaku болон Select shop гэж нэрлэгддэг
өөрийн болон сонгосон брэндийн бүтээгдэхүүнээрээ дагнадаг BEAMS, United Arrows
зэрэг сүлжээнүүд ихээхэн амжилт олж байна.
Европын брэндүүдийн хувьд өндөр зэрэглэлийн Loro Piana зэрэг Итали брэнд Францын
Eric Bompard тэргүүтэй дундаж үнэтэй брэндүүд нэр хүндтэй гэжээ.
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3. Бүтээгдэхүүн
3.1 Бүтээгдэхүүний нэр төрөл
Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийн борлуулалтын тоо хэмжээг авч үзвэл 40 гаруй
хувийг бүх төрлийн цамц, 37 хувийг малгай, ороолт эзэлж байгаа нь эдгээр төрлийн
ноолууран бүтээгдэхүүн Японы зах зээлд хамгийн эрэлттэй байгааг илтгэж байна. Нийт
ноолууран бүтээгдэхүүний жилийн борлуулалтын тоо хэмжээг 5 сая орчим ширхэг гэж
судалгааны байгууллагууд тооцоолжээ.
График 7. Гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн борлуулалтын хувь хэмжээ
100%

6.6%

6.8%

6.8%

19.8%

19.3%

19.4%

17.0%

17.2%

17.9%

6.2%

6.5%

6.3%

9.1%

9.4%

9.4%

41.3%

40.8%

40.4%

2015

2016

2017

90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2014

Цамц

Цув, пальто

Хүрэм

Малгай

Ороолт

Бусад

Эх сурвалж: BIS & TheWiseGuy

Хүснэгт 9. Гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн тоо хэмжээ
Тоо хэмжээ /мянган ширхэг/
Цамц
Цув, пальто
Хүрэм
Малгай
Ороолт
Бусад
Нийт

2014
1918.9
424.7
287.1
772.3
902.6
280.7
4586.3

2015
1974.3
437.8
294.3
813
949.4
316.3
4785.1

2016
2032.4
471.3
323.2
858.8
960.6
341.1
4987.4

2017
2053.4
476.2
318.5
908.2
985
346.5
5087.8

Эх сурвалж: BIS & TheWiseGuy

Харин дээрх 13 төрлийн бүтээгдэхүүний импортын тоо хэмжээг авч үзвэл подволк, майк,
дотуур цамцууд хамгийн их буюу 34 хувь, цамц 31 хувийг эзэлж байна. Дараа нь ороолт,
шааль, алчуурны төрлийн бүтээгдэхүүн импортын тоо хэмжээнд 10 хувь, эмэгтэй цув,
пальто 7 хувийг эзэлж байна.
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График 8. Зорилтот бүтээгдэхүүнүүдийн импортод эзлэх хувь хэмжээ
Эмэгтэйчүүд, охидын текстиль
цамц, дотуур цамц
Кашмеран цамц, цээживч

2%
4%

Шааль, ороолт, алчуур
Эмэгтэй цув, нөмрөг, пальто

34%

31%

Эрэгтэй нэхмэл болон сүлжмэл
цамц
Эмэгтэйчүүд, охидын даашинз
Эмэгтэйчүүд, охидын өмд шортууд
Эмэгтэйчүүд, охидын хүрэм
Эмэгтэйчүүд, охидын юбка
Урт, богино оймс, трико

2%
1%

2%

10%
2%
1%

5%

7%

Бээлий
Подволк, майк

0%

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн цув,
нөмрөг, хүрэм, пальто

Эх сурвалж: ITC, WTO

3.2 Үнэ
Судалгааны аргачлал, орон зайн хязгаарын улмаас гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн
жижиглэн худалдааны үнийг нарийвчлан бүртгэж харьцуулан судлах боломж байсангүй.
Харин борлуулалтын орлогын дүнг, борлуулсан нийт бүтээгдэхүүний тоо хэмжээнд
харьцуулах замаар гаргасан тооцооллоос үзвэл дундаж үнэ дараах графикт харуулсан
байдалтай байна. Бусад гэсэн ангилалд багтах зарим бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ
нарийвчлан гардаггүй, тонноор хэмжих зэрэг явдал байгаагаас энэ бүлгийн дундаж
үнийн тооцоо төдийлөн тодорхой бус байв.
Ерөнхийдөө бүх төрлийн ноолууран бүтээгдэхүүний үнэ сүүлийн жилүүдэд буурах чиг
хандлагатай байгаа нь нэгдүгээрт Японы эдийн засгийн идэвхи саарч худалдан авах
чадвар буурсан, хоёрдугаарт Японы иений ханшийн чангаралттай холбоотой импортын
бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ буурсан гуравдугаарт ноолуур тансаг хэрэглээ гэх ойлголт
буурч хямд үнэтэй бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт нэмэгдсэн /UNIQLO г.м/ зэрэг
шалтгаантай гэж мэргэжлийн байгууллагууд дүгнэсэн байна.
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ЦАМЦ

ЦУВ,
ПАЛЬТО

ХҮРЭМ

2014

МАЛГАЙ

2015

2016

129.2
124.9
122.7
120.5

113.0
112.5
108.0
104.2

154.2
155.1
146.8
143.4

272.4
226.8
231.8
227.8

513.0
529.8
484.1
486.5

417.4
423.5
391.9
383.6

График 9. Гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн дундаж үнэ /ам.доллар/

ОРООЛТ

БУСАД

2017

Эх сурвалж: BIS & TheWiseGuy

Японы эдийн засгийн онцлог нь сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд бараа
бүтээгдэхүүний үнэ маш тогтвортой явж ирсэн бөгөөд зөвхөн 2014 онд л жилийн 2
хувиас дээш өсөлттэй байсан байна. Хэрэглээний үний индекст хувцасны бүлэг 2
хүрэхгүй хувийг эзэлдэг бөгөөд үнийн өсөлт нь 2013 оноос хойш эерэг байгаа боловч
нийт хэрэглээний үнийн өөрчлөлтөөс ямагт бага байна.
График 10. Хэрэглээний үнийн индексийн өөрчлөлт /жилээр
3

2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-1
-1.5

Хэрэглээний үнийн индексийн өөрчлөлт

Хувцасны бүлгийн үнийн өөрчлөлт

Текстиль бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт
Эх сурвалж: Statistical Bureau of Japan
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3.3 Стандарт
Японы Аж үйлдвэрийн Стандарт JIS-ийг тогтоох, хэрэгжүүлэх ажлыг тус улсын Аж
үйлдвэрийн стандартын хороо (JISC) хариуцдаг. Олон тооны бараа бүтээгдэхүүний
стандартын шаардлагыг шалгуулж гэрчилгээ авалгүйгээр импортлох болон худалдаалах
хориотой бөгөөд дараах 3 стандарт текстиль төрлийн бүтээгдэхүүнд түгээмэл үйлчилдэг.
Энд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны технологийн стандартуудыг авч үзээгүй болно.

3.4 Хор хөнөөлтэй орцын хяналт
Хор хөнөөлтэй орц бүхий ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүний хяналтын тухай хуулиар
бүтээгдэхүүний орц, найрлага, боловсруулалтад ордог тодорхой бодисуудыг
хориглосон. Тухайлбал:
- Organomercury
- Формальдегид /0-24 сартай хүүхдийн хувцсанд хориглосон
- Tris (1-Aziridinyl) phosphinne oxide
- Dieldrin
- Tris (2,3-Dibrompophyl) phosphate
- Triphenyltin compounds
- Bis (2,3-Dibrompophyl) phosphate
- 4, 6-Dichrode-7-(2,4,5-Trichlorophenoxy)
- Trifluoromethylbenzimizole
- Azo dyes

3.5 Хүүхдийн хувцасны утас, уяа
JIS L4129 буюу Хүүхдийн хувцасны утас, уяаны аюулгүй байдлын стандарт нь аюулгүй
байдлын сайн дурын стандарт юм.

3.6 Галын аюулаас сэргийлэх
Гэр ахуйн хэрэглээний текстиль бүтээгдэхүүний хувьд Галын албаны хуульд заасны
дагуу галд тэсвэрлэх байдлын стандартыг хангаж хаяг шошгондоо оруулсан байх
шаардлагатай.
Хууль ёсны болон сайн дурын стандартуудыг хариуцсан дараах байгууллагуудын веб
сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.
Хүснэгт 10. Стандарт хэрэгжүүлэгч гол байгууллагууд

1
2
3
4
5

Байгууллага
Японы Стандартын Ассоциаци JAS
Японы Аж үйлдвэрийн Стандартын Хороо JISC
Японы Гадаад Худалдааны Байгууллага JETRO
Японы Чанарын Үнэлгээний Холбоо JQA
Японы Текстилийн Холбоо JTF

Веб хаяг
www.jsa.or.jp
www.jisc.go.jp
www.jetro,go.jp
www.jqa.jp
www.jtf-net.com
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3.7 JIS стандартын тэмдэглэгээ
JIS стандартын жагсаалтад багтсан бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд Японы Засгийн газраас
эрх авсан гуравдагч этгээдээр үнэлгээ хийлгэн JIS стандартын тэмдэглэгээг бараа
бүтээгдэхүүн, түүний хаяг шошгон дээр ашиглаж болно.
График 11. JIS тэмдэглэгээг авах үе шат

Стандартын
үнэлгээний эрх
бүхий компани
сонгох

Өргөдөл
гаргах

Чанарын
хяналтын
системйг
үнэлж
бүтээгдэхүү
нд шалгалт
хийх

Эрх бүхий
газраас
стандартын
шаардлага
хангасан
гэсэн
дүгнэлт
гаргах

JIS
тэмдэглэгээ
г ашиглах
гэрээ
байгуулах

Тэмдэглэгээ
г ашиглах,
хянах

Энэхүү тэмдэглэгээг авах буюу эрх бүхий байгууллага сонгох асуудлаар Японы Эдийн
засаг, Худалдаа, Аж үйлдвэрийн Яамны Аж үйлдвэр, технологийн бодлогын газар,
Зохистой байдлын үнэлгээний хэлтэс (Холбоо барих: +81-3-3501-1511)хандаж болно.

3.8 Хэмжээ
Японы дундаж эмэгтэй 158 см, дундаж эрэгтэй 171 см өндөртэй байдаг нь олон улсад
намхавтарт тооцогдох бөгөөд илүүдэл жин хамгийн багатай оронд тооцогддог. Тиймээс
жижиг размерын хувцасны хэрэглээ өндөр байдаг. Мөн Америк, Европынхоос өөр
хэмжээний систем ашигладаг.
Хэмжээтэй холбоотой дараах стандарт заавруудыг Японы Стандартын Ассоциаци
гаргасан байдаг. Энэ мэдээллийг төлбөртэйгээр татаж авдаг.
• JIS L0103 Хувцасны зориулалт ба хэмжээсийн системийн ерөнхий журам

• JIS L4001 Нярайн хувцасны хэмжээсийн систем
• JIS L4002 Эрэгтэй хүүхдийн хувцасны хэмжээсийн систем
• JIS L4003 Эмэгтэй хүүхдийн хувцасны хэмжээсийн систем
• JIS L4004 Эрэгтэйчүүдийн хувцасны хэмжээсийн систем
• JIS L4005 Эмэгтэйчүүдийн хувцасны хэмжээсийн систем
• JIS L4006 Sizing System for Foundation Garments
• JIS L4007 Оймсны хэмжээсийн систем
• JIS L4114 Өмдний хэмжээсийн систем
• JIS L4117 Даашинз, юбканы хэмжээсийн систем

18

3.9 Шошго
Ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүний чанарын мэдээлэл /шошго/-ийн хуулийн хүрээнд
бэлэн хувцас болон зарим текстиль бүтээгдэхүүний шошгоны шаардлагыг Эдийн засаг,
Худалдаа, Аж үйлдвэрийн Яамнаас гаргасан журмаар нарийвчлан тогтоосон байдаг.
Хүснэгт 11. Шошгоны шаардлага
Хууль журам
Ахуйн хэрэглээний
бүтээгдэхүүний чанарын
мэдээлэл/шошго/-ийн хууль

Нөөцийн үр ашигтай
хэрэглээг дэмжих хууль
Аж үйлдвэрийн
стандартчиллын хууль
Салбарын түвшний сайн
дурын шошго

Зохицуулалт
Хувцасны шошгонд заавал агуулах мэдээлэл;
1) Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, 2)Гэрийн нөхцөлд угааж арчлах
заавар 3) Repellency, 4) Арьс шир орсон бүтээгдэхүүний хувьд
матералын төрөл, 5) Үйлдвэрлэгч буюу шошго эзэмшигчийн хаяг
эсвэл утасны дугаар
Цаас, пластик гэх мэт нэр заасан материал бүтээгдэхүүний
шошго, сав, баглаа, боодолд орсон бол хаана ашигласныг илтгэх
дүрсийг заавал зааж өгөх
Japan Industrial Standard, түүний тэмдэглэгээг авч ашиглах
Woolmark
Organic Pure
Japan Silk Mark
Japan Eco Leather

Эдгээр журмыг хялбаршуулан тайлбарласан шошго хэрэглэх гарын авлагыг Японы
Засгийн газрын Хэрэглэгчийн төлөө газраас гаргасан байдаг.7
2014 шинэчлэгдэн батлагдаж 2016 оноос хэрэгжиж буй JIS стандартаар текстиль
хувцастай холбоотой дараах стандартууд шинэчлэгдсэн. Эдгээрийг Японы Стандартын
Ассоциацийн веб сайтаас авч болно.
Жич: Эдгээр стандатруудын нэрс нь технологийн нарийн процедурыг дагасан
мэргэжлийн нэр томъёонууд байх тул орчуулаагүй болно.
1. JIS L 0001: 2014 Текстиль – Care labeling code using symbols
2. JIS L 1930: 2014 Текстиль – Domestic Washing and drying procedures for textile
testing
3. JIS L 1931-1: 2014 Текстиль – Professional care, dry cleaning and wet cleaning of
fabrics and garments – part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing
4. JIS L 1931-2: 2014 Текстиль – Professional care, dry cleaning and wet cleaning of
fabrics and garments – part 2 : Procedure for testing performance when cleaning and
finishing using tetrachloroethene

7

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/pamphlet/pdf/pamphlet_03_0001.pdf
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5. JIS L 1931-3: 2014 Текстиль – Professional care, dry cleaning and wet cleaning of
fabrics and garments – part 3: Procedure for testing performance when cleaning and
finishing using hydrocarbon solvents
6. JIS L 1931-4: 2014 Текстиль – Professional care, dry cleaning and wet cleaning of fabrics
and garments – part 4: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using
simulated wet cleaning
Хүснэгт 12. Текстилийн шошгоны шинэ, хуучин стандартын харьцуулалт
Хуучин стандарт
L0217:1995

Шинэ стандарт
L0001:2014

Тайлбар

Угаах

-

7 дүрсээс 14 болж нэмэгдсэн
Машин угаалгын дүрс өөрчлөгдсөн
Зөөлөн болон маш зөөлөн эргүүлэх дүрс
нэмэгдсэн

Цайруулах

-

Хүчилтөрөгч/хлорины бус
цайруулагчийн шинэ тэмдэглэгээ

Хатаах

-

4-с 8 дүрс болж нэмэгдсэн
Дүрслэл өөрчлөгдсөн

Машинаар
хатаах
Мушгих

-

Шинэ дүрс нэмэгдсэн

-

Дүрс хасагдаж гараар хатаахтай нийлсэн

Индүүдэх

-

Температур заасан шинэ дүрслэл

Хуурай
цэвэрлэгээ

-

3-с 5 дүрс болж нэмэгдсэн
Зөөлөн процесс нэмэгдсэн
Р нь тетрахлоридины мэргэжлийн
цэвэрлэгээ
F нь гидрокарбоны цэвэрлэгээ

-

Мэргэжлийн нойтон цэвэрлэгээний дүрс

Мэргэжлийн
арчилгаа
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4. Хэрэглэгч
4.1 Эдийн засаг, хүн ам, газар зүйн байдал
Дэлхийн банкны мэдээлснээр Японы ДНБ 4.9 их наяд ам.доллар байгаа нь дэлхийд
гуравт орох том эдийн засаг юм.8 Тус улсын нэг хүнд ногдох Үндэсний Нийт Орлого
42,790 ам.доллар бөгөөд хамгийн өндөр худалдан авах чадвартай зах зээлүүдийн тоонд
ордог. Нийт 127 сая хүн амтай, 49 сая өрхтэй. 9 Үүнээс 1 саяас дээш хүн амтай 31 муж,
2 саяас дээш хүн амтай 17 муж буюу хот байдаг.
График 12. Японы улсын хүн амын тоо /мянган хүн/
Tottori
Kochi
Fukui
Yamanashi
Kagawa
Toyama
Yamagata
Oita
Aomori
Nagasaki
Yamaguchi
Okinawa
Kumamoto
Fukushima
Gumma
Gifu
Niigata
Kyoto
Ibaraki
Fukuoka
Hyogo
Saitama
Osaka
Tokyo
0

2,000

4,000

6,000
Эрэгтэй

8,000

10,000

12,000

14,000

Эмэгтэй

Эх сурвалж: JSB, Хүн амын тооллого 2015

Тус улсын дундаж өрхийн зарлага сард дундажаар 283 мянган иен буюу жилд 32 мянга
орчим ам.доллар байна. Үүнд хувцас, гуталны зардал 4 орчим хувийг эзэлнэ.

8
9

https://data.worldbank.org/country/Japan
Японы Статистикийн Товчоо, http://www.stat.go.jp
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График 13. Япон өрхийн жилийн дундаж зарлага /ам.доллар/
Хоол хүнс
Орон байр
Түлш, ус, цахилгаан

5,696.10

Тавилга, гэр ахуйн
бараа
Хувцас гутал

8,896.51
3,311.54

Эрүүл мэнд

1,248.35

Тээвэр холбоо

1,868.43

4,498.46

Боловсрол
Соёл амралт

2,429.20

Бусад

1,221.51
1,461.22

1,294.13
Эх сурвалж: JSB, 2018

Хувцас, гутал дотроо 75-аас доошгүй хувийг бэлэн хувцасны зардал эзлэх бөгөөд энэ нь
1.000 орчим ам.доллар болж байна. Хувцасны зардалд ямар төрлийн хувцас голлох байр
суурь эзэлж буйг тооцоолбол дараах байдалтай байна.
График 14. Дундаж өрхийн хувцасны зардлын бүтэц

1%
Цамц свитер

2%
1%

8%

Дотуур хувцас

5%

Үндэсний хувцас

3%

Малгай

3%
54%
23%

Зангиа
Ороолт, алчуур
Бээлий
Оймс
Бусад

Эх сурвалж: JSB, Судлаачийн тооцоолол

Япон улс газар нутгийн болон засаг захиргааны 9 бүс, 47 мужид хуваагддаг. Үүний
зэрэгцээ газар нутаг нь өргөрөгийн дагуу сунаж тогтсон, өөр өөр тэнгисээр хүрээлэгдсэн
тул цаг агаарын хэд хэдэн ялгаатай бүсэд хуваагдана.
Эдгээрээс Хоккайдо муж нь эх газрын чийглэг уур амьсгалтай, өвлийн улирал хүйтэн.
Тус мужид 5,3 сая хүн амьдардаг. Япон тэнгис болон Төвийн өндөрлөг /уулархаг/ бүсүүд
цаг агаарын хувьд сэрүүвтэр бөгөөд ноос, ноолууран хувцасны хэрэглээ харьцангуй илүү
байх боломжтой. Эдгээр бүсийн Токио зэрэг томоохон хотуудад нийт 30 гаруй сая хүн
амьдардаг.
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График 15. Японы цаг агаарын бүсүүд

4.2 Хэрэглэгчийн зан төлөв
Yano Research судалгааны байгууллагын10 гаргасан тайланд Японы бэлэн хувцасны зах
зээл, хэрэглэгчийн онцлогийг дараах байдлаар томъёолсон байна.
 Онцгой хэрэглэгч. Японы бэлэн хувцасны зах зээлийг ажил хэрэгч хүмүүс,
оффисын ажилтнууд, оюутнууд гэх мэт дундаж анги голлон тодорхойлдог. Тэд
тансаг зэрэглэлийн, хямд үнэтэй бүтээгдэхүүнүүдийг аль алийг нь худалдан авдаг
тул “ухаалаг дундаж анги” гэж тодорхойлдог.
 Онцгой үнэлэмж. Хувцас загварын талаар тус улсын худалдан авагчид өөрийн
өвөрмөц үнэлэмж таашаалтай бөгөөд үүнийг “хөөрхөн”, “хайр татам”, “залуулаг”
гэсэн үгсээр тодорхойлдог. Гадаадын алдартай брэндүүдэд маш үнэнч. Гэхдээ
сүүлийн жилүүдэд энгийн, хямд брэндүүдийг хэрэглэх явдал нэмэгдэж байгаа.
 Онцгой худалдааны орчин. Японы хувцас загварын худалдаа олон янзын жижиг
бүс/группүүдэд хуваагддаг. Жишээлбэл Шибуяагийн, Хараюукугийн гэх мэт
байршлаас гадна “Select shop” гэгддэг төрөлжүүлэн сонгосон загварын
дэлгүүрүүд бий. Мөн тус улсын хувцасны зах зээл маш олон төрлийн бараа
бүтээгдэхүүн нийлүүлэгддэг, өндөр өрсөлдөөнтэй зах зээл юм.
 Онцгой хэвлэл мэдээлэл. Японд бусад аль ч улсад байхгүй олон янзын хувцас
загварын сэтгүүл хэвлэгддэг. Интернэтийн хэрэглээ, хөгжлөөр тэргүүдлэг ч гэлээ
тус улсад эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд залуучуудын гэх мэт хэвлэмэл
сэтгүүлүүд хамгийн их гардаг. Мөн олны танил хүмүүсийн хэрэглээ, блогууд
хүчтэй нөлөө үзүүлдэг.
Цаг агаарын мөчлөгтэй холбоотойгоор өрхийн бэлэн хувцасны зарлага 11, 12, 1 дүгээр
саруудад хамгийн өндөр, 2 болон 8, 9 дүгээр саруудад хамгийн бага байна.
10

www.yanoresearch.com
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График 16. Өрхийн хувцасны зарлага сараар /иен/
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Эх сурвалж: JSB

4.3 Сегментчилэл
Хэрэглэгчийн шийдвэр гаргалтын зан төлөв болон түүнд суурилсан сегментчиллийг энэ
судалгааны хүрээнд бүрэн хийх боломжгүй байсан тул цаашид гүнзгийрүүлэн судлах
шаардлагатай. Иймд энэ хэсэгт байгаа мэдээллийн хүрээнд хээглэгчдийг ангилах зарим
ерөнхий мэдээлэл багтаалаа.
Хэрэглээний зориулалт талаас нь авч үзвэл Японы өрхийн хувцасны худалдан авалтад
эмэгтэй хувцас 56%, эрэгтэй хувцас 32%, хүүхдийн хувцас 12%-ийг эзэлж байна. Харин
өрхийн бус нийт бэлэн хувцасны зах зээлийн борлуулалтыг авч үзвэл эмэгтэй хувцас 2/3ийг эзэлдэг байна.
График 17. Өрхийн худалдан авч буй хувцасны зориулалт

12%
32%

Эрэгтэй хувцас
Эмэгтэй хувцас

56%

Хүүхдийн
хувцас

Эх сурвалж: JSB, Судлаачийн тооцоолол
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Харин хүн ам зүйн талаас нь дараах сегментүүдэд хувааж үзэж болно гэж YanoResearch
тоймложээ.
Хүснэгт 13. Хүн ам зүйн сегментүүд
67-72
нас

57-61
нас
50-55
нас
39-49
нас

Baby boomers
Хүн амын огцом өсөлтийн үед төрсөн,
хүн ам зүйн суваргад том хувь эзэлдэг
ахмадууд. Ач зээ нартаа их анхаарал
тавьдаг тул хүүхдийн хувцасны зах
зээлийн чухал худалдан авагчид
Designer brand generation
Худалдан авах чадвар өндөртэй,
загварын хувцас хэрэглэж сурсан
Highly consumption oriented
Гадаадын нэр хүндтэй брэндүүдийн
гол хэрэглэгчид
Second Baby boomers
Эрх чөлөөтэй, өөрийн гэсэн ертөнцтэй
брэнд хөөцөлдөхөөс илүү хувийн
таашаалаа дагадаг үеийн анхдагчид
Эх сурвалж: Yano Research Institute

4.4 Хэрэглээний чиг хандлага
Японы хувцас загварын хөгжил Европ, Америкийн зах зээлтэй нэгэн зэрэг хурдтай
хувьсан өөрчлөгддөг. Финляндын Экспортын агентлагын захиалгаар Японы Yano
Research Institute-ийн гүйцэтгэсэн судалгаанд11 Японы бэлэн хувцасны зах зээлд гарч буй
өөрчлөлтийг дараах байдлаар тоймлосон байна. Үүнд:
Эрэгтэй хувцасны чиг хандлага
• CoolBiz - ажил хэрэгч хослол, хүрэмнүүд илүү чөлөөтэй спортлог загвартай
болж байна.
• Нимгэн, хөнгөн технологи минимал загвар голлож байна
• Functional буюу хэрэглээнд нийцүүлсэн шинэ технологи /Uniqlo Heat Tech гм/
Эмэгтэй хувцасны чиг хандлага
• Хөнгөн, биед эвтэйхэн, сунадаг материалууд, арчлахад хялбар гэрийн нөхцөлд
цэвэрлэж болох, бага үрчийдэг (Gaucho Pants)
• Спортын, бүх насныханд хамаатай, чөлөөтэй хөдлөхөд саадгүй, энгийн боловч
биеийн хэлбэр тодотгосон
• Functional
Хэрэглэгчдийн зан төлөвтэй холбоотой Японы зах зэх зээлийн нэг онцлог нь
“хариуцлагатай худалдан авалтын” чиг хандлага юм. Энэ хүрээнд дараах хоёр трэндийг
анхаарч үзэх ёстой бөгөөд цаашид нарийвчлан судлах шаардлагатай.

11

Fashion market overview of Japan: Business opportunities for Finnish companies, 2015
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Green Purchasing Practice /Ногоон худалдан авалт
Байгальд ээлтэй үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, эко
бүтээгдэхүүн, ухаалаг хэрэглээг дэмжихэд чиглэсэн
бодлогыг төрөөс хэрэгжүүлдэг бөгөөд Байгаль орчны
яам, Байгаль орчны ассоциаци хамтран Eco Mark
барааны тэмдгийг шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээнд олгодог. Уг тэмдгийг авах шаардлага,
процедурыг Байгаль орчны ассоциацийн Eco Mark
тэмдгийн
газраас
авч
болно.
https://www.ecomark.jp/english/nintei.html

4.5 Ethical Fashion /Ёс зүйтэй хувцас загварын үйлдвэрлэл
Олон
Улсын
Ethical
Fashion
санаачилгыг Японы хэд хэдэн
томоохон их дэлгүүр, худалдааны
төвүүд
дэмжиж
ёс
зүйтэй
үйлдвэрлэлийг дэмжсэн худалдан
авалт хийхийг хэрэглэгчиддээ санал
болгож
арга
хэмжээ
зохион
байгуулдаг. Ethical Fashion гэдэг нь
бизнес
загвар,
үйлдвэрлэлийн
процесс, ажиллах хүчний бодлого
зэрэг нь тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлалд нийцсэн, хамгийн гол нь
ядуурлыг бууруулахад хувь нэмрээ
оруулж олон хүнийг шударгаар ажиллуулдаг байх гэх мэт шаардлагыг үйлдвэрлэгчдэд
тавьдаг.
http://ethicalfashioninitiative.org/
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5. Хуваарилалт
5.1 Зах зээлд нэвтрэх стратеги
Японы зах зээлд нэвтрэх сувгийн стратегийн хувилбаруудыг дараах байдлаар
схемчилдэг.
График 18. Японы зах зээлд нэвтрэх сувгууд

Эх сурвалж: JETRO, Guidebook for apparel products

Ерөнхийдөө гадаадын үйлдвэрлэгчид нь:
1. “Өөрийн брэнд хөгжүүлэгч” гэгддэг төрөлжсөн дэлгүүрүүдийн захиалгаар
үйлдвэрлэж тэдний брэнд нэрээр борлуулах
2. Өөрөө шууд буюу импортын дистрибютерээр дамжин дэлгүүр, худалдааны
төвүүдэд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх буюу борлуулах
3. Өөрийн төлөөлөгчйн газрыг байгуулж түүгээрээ дамжуулан бөөний худалдаа
эрхлэх, эсвэл түүний доор жижиглэн худалдааны дэлгүүр бий болгох гэсэн
хувилбарууд хууль зүйн хувьд аль аль нь боломжтой.
Гэхдээ их дэлгүүр, моллуудтай шууд харилцах боломж жижиг дунд үйлдвэрүүдийн
хувьд хомс бөгөөд энэ сувгуудын борлуулалтын хэмжээ жилээс жилд буурч байна. Мөн
өөрийн төлөөлөгчийн газар болон салбараа шууд байгуулах нь зардал өндөр, шинэ зах
зээл дээр дангаараа маркетингийн үйл ажиллагаа явуулж брэнд таниулах зэрэг
хүндрэлтэй талууд бий.

27

5.2 Борлуулалтын сувгууд
Бэлэн хувцасны зах зээлийн борлуулалтын гол сувгуудыг авч үзвэл их дэлгүүр моллууд
болон томоохон дэлгүүрүүдээр хийгдэж буй борлуулалтын хувь хэмжээ сүүлийн
жилүүдэд буурах хандлагатай харин Boutique, Select shop зэрэг төрөлжсөн дэлгүүрүүд
болон интернэт, ТВ, шуудан зэрэг уламжлалт бус сувгуудын борлуулалт нэмэгдэж байна.
График 19. Хувцасны борлуулалтын сувгуудын орлого, хувь хэмжээ

Эх сурвалж: Yano Research Institute, 2016

5.3 Их дэлгүүр, моллууд
-

Сүүлийн 5 жилийн турш борлуулалтын хувь хэмжээ буурах хандлагатай.
Тансаг зэрэглэлийн брэндүүдийн хувьд гол суваг хэвээр байгаа.
Ажилтны тоог цөөлөх, ашиггүй салбаруудаа хаах зэрэг явдал гарч байгаа
“Өөрийн брэнд” хөгжүүлэх аргыг ашиглаж эхэлсэн. Жишээ нь Isetan-ий Only Eye,
Daimar-ийн Customer’s View.

5.4 GMS дэлгүүр, Худалдааны төвүүд
-

Илүү хямд үнэтэй, төрөлжсөн, жижиглэн худалдааны дэлгүүрүүд хүчтэй
өрсөлдөх болсноор борлуулалтын хувь хэмжээ буурч байгаа
Гэсэн хэдий ч хувцасны борлуулалтын ашгийн түвшин харьцангуй өндөр
Худалдааны томоохон төвүүд дээрх GMS дэлгүүрүүд төрөлжсөн дэлгүүр болох
эсвэл их дэлгүүрүүд рүү шилжих явдал гарч байна
Мөн өөрсдийн брэнд хөгжүүлэх хандлага багагүй байна. Жишээ нь Ito-Yokodaийн Jeaning garage, Good day, Aeon-ий TopValu гм.

-
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5.5 Төрөлжсөн дэлгүүр Select shop
-

-

1990-ээд оноос дунд болон дундаас дээш бүлэгт тусгайлан чиглэсэн Beams, Ships,
United Arrows зэрэг төрөлжсөн дэлгүүрүүд байгуулагдан зөвхөн өөрсдийн
хэрэглэгчдийн үзэмж таашаалд нийцэх брэндүүдийг худалдаалах болсон нь хүчээ
авч байна.
Одоо эдгээр дэлгүүр нь зөвхөн хувцас загвар бус амьдралын хэв маягийг
тодорхойлох олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгодог Concept store
чиглэлийг хөгжүүлж байна.

5.6 Интернэт худалдаа, ТВ шоп, Каталоги
-

Японы интернэт хэрэглэгчдйин тоо 100 гаруй сая бөгөөд онлайн худалдааны
эргэлтийн хэмжээ 115-120 тэрбум ам.доллар.12
Онлайн хувцасны худалдаа жилээс жилд өсч байгаа бөгөөд эмэгтэй худалдан
авагчдын 50% нь онлайн худалдааг туршиж үзсэн
Zozoresort, Mobacolle, Hongkong Madam сайтууд брэндийн сонголт, харилцагчин
үйлчилгээгээрээ шилдэгт тооцогддог.
Теле шоп Японд маш түгээмэл бөгөөд Jupiter Shop Channel, QVC сувгууд хамгийн
олон үзэгчтэй
Каталоги сэтгүүлийн худалдаа мөн Японы бэлэн хувцасны зах зээлд чухал бөгөөд
Otto, Nissen, Cecile, Felissiomo, Belluna зэрэг сэтгүүлүүд хамгийн түгээмэл.
График 20. Онлайн худалдааны хувилбарууд

12

Ecommerce Foundation, 2017

29

5.7 Идэвхижүүлэлтийн арга хэмжээ
Японд хувцас загварын чиглэлийн маш олон үзэсгэлэн худалдаа, олон улсын арга хэмжээ
зохион байгуулагддаг бөгөөд тус улсын Гадаад худалдааны байгууллагын зүгээс дараах
арга хэмжээнүүдийг гадаад улсын текстиль үйлдвэрлэгчдэд тохиромжтой хэмээн зөвлөж
байна.
Хүснэгт 14. Хувцас загварын гол арга хэмжээнүүд

1

Арга хэмжээ
Fashion World Tokyo

2

JFW International Fashion Fair

3

Tokyo Girls Collection

4

BioFach Japan Organic Expo
Annually
Kobe Collection

5

Хугацаа
Жилд 2 удаа
4, 10-р саруудад
Жил бүрийн зун,
өвөл
Тодорхойгүй
Жил бүрийн 9-11
дүгээр сард
Жил бүрийн зун,
намар

Тайлбар
Хувцас загварын чиглэлээр Японы хамгийн том
арга хэмжээ
Senken Shimbun /www.senken‐ex.com/iﬀ/en
Залуу бүсгүйчүүд, охидын хувцас загварын чиг
хандлгыг тодорхойлдог
Байгалийн гаралтай, органик бүтээгдэхүүний
үзэсгэлэн худалдаа
Залуу дизайнеруудад чиглэсэн Mainichi
Broadcasting, Tokyo Broadcasting зохиодог.
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6. Зохицуулалт
6.1 Хууль, журам
Бэлэн хувцас болон текстиль материалын импорт нь Японы дараах хуулиудаар зохицуулагддаг.

Борлуулалтын үед

Импортын үед

Хүснэгт 15. Импортын зохицуулалтын хууль журмууд
Хариуцах агентлаг
/албан бус орчуулга/

Хууль

Зохицуулах асуудал

Гаалийн тарифын
хууль

Тарифын тоо хэмжээний систем
Хуурамч болон дуураймал брэнд, оюуны
өмчийн зохицуулалт бүртгэл
Шударга бус өрсөлдөөнөөс сэргийлэх

Гаалийн товчоо, Сангийн
яам

Гадаад арилжаа,
худалдааны хууль

Зэрлэг ан амьтан, ургамал, тэдгээрээс гаралтай
бүтээгдэхүүний импорт
Арилжааны зорилгоор өсгөж үржүүлсэн
амьтнаас гаралтай бүтээгдэхүүн

Худалдааны лицензийн
хэлтэс, Худалдаа эдийн
засгийн хамтын
ажиллагааны товчоо,
Эдийн засаг, худалдаа, аж
үйлдвэрийн яам

Тэжээвэр амьтдын
халдварт өвчний
хяналтын хууль

Яс, мах, үс ноос, арьсан бүтээгдэхүүний
импорт

Мал амьтны ЭМ-ийн
хэлтэс, Хүнсний аюулгүй
байдал, хэрэглэгчийн
товчоо, ХАА-н яам

Хэт өндөр ашиг,
төөрөгдүүлэлтийн
эсрэг хууль

Шошго, түүнд агуулагдах ёстой мэдээлэл,
хэрэглэгчид үнэн зөв мэдээлэл хүргэх
Давуу байдлаа ашиглан хэт өндөр ашиг
шингээх

Хэрэглэгчийн эрхийн
агентлаг

Ахуйн хэрэглээний
бүтээгдэхүүний
чанарын
мэдээлэл/шошго/-ийн
хууль

Сав баглаа, шошгоны шаардлага

Ахуйн бүтээгдэхүүн, хаяг
шошгийн алба,
Худалдааны газар,
Шударга худалдааны
Комисс

Хор хөнөөлтэй орц
бүхий ахуйн
бүтээгдэхүүний
хяналтын хууль

Эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө
бүхий бодис, материалын орцын хяналт
/Формалдегид<75ppm гм/

Хяналт, лицензийн хэлтэс,
Эм болон хүнсний
аюулгүй байдлын товчоо,
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын яам

Тусгайлсан худалдааны
хэлцлийн хууль

Бүтээгдэхүүнийг шуудан, онлайн,
маркетингийн сүлжээ гэх “тусгайлсан”
сувгаар худалдах үйл ажиллагаа

Худалдаа, мэдээллийн
товчоо, Эдийн засаг,
худалдаа, аж үйлдвэрийн
яам

31

6.2 Худалдааны бодлого, тариф
Япон Улс нь Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын гишүүн бөгөөд нээлттэй гадаад
худалдааны бодлого хэрэгжүүлдэг дэлхийн хамгийн том импортлогчдын нэг. Тус улс
гаалийн үндсэн тарифаасаа гадна ДХБ-ын гишүүд, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудад
зориулсан тусгай тариф хэрэгжүүлдэг. Мөн түүнчлэн бусад улсуудтай байгуулсан
Чөлөөт худалдааны болон Эдийн засгийн түншлэлийн гэрээгээр тусгай тарифын
хөнгөлөлт олгодог. Одоогоор тус улстай чөлөөт худалдааны гэрээтэй 14 улс, 1 бүс
нутгийн байгууллага байна.
Хүснэгт 16. Японтой чөлөөт худалдааны болон эдийн засгийн түншлэлийн гэрээтэй улсууд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Гэрээтэй улс, бүс
АСЕАН
Бруней-Дарусалам
Чили
Энэтхэг
Австрали
Индонези
Малайз
Мексик
Монгол
Перу
Филиппин
Сингапур
Швейцарь
Тайланд
Вьетнам
Эх сурвалж: ДХБ

Ноолууран хувцасны экспортын хувьд хамгийн том өрсөлдөгч БНХАУ-тай Чөлөөт
худалдааны гэрээ байгуулаагүй байгаа нь Монгол Улсын хувьд давуу тал болж байгаа
хэдий ч бусад гэрээтэй улсууд болон далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын текстиль
бүтээгдэхүүн, бэлэн хувцасны худалдаанд тарифын онцгой хөнгөлөлт /00/ олгодог байна.
Гол бүтээгдэхүүнүүдийн тарифын үндсэн хэмжээ болон Монгол Улстай байгуулсан
Эдийн засгийн түншлэлийн гэрээгээр тогтоосон хувь хэмжээг доорх хүснэгтэд тоймлов.
Гаалийн тариф нь үндсэн буюу суурь хувь хэмжээгээр, хоёрдогч буюу өндөр хувь
хэмжээгээр гэсэн ангилалтай байдаг. Тарифын тоо хэмжээг тогтоолгох өргөдлийг Эдийн
засаг, Худалдаа, Аж үйлдвэрийн яаманд хандан гаргаж импортын тоо хэмжээний
гэрчилгээ авсан тохиолдолд гаалийн татварыг анхдагч буюу суурь хэмжээгээр төлөх
боломжтой. Харин хоёрдогч буюу өндөр хувь хэмжээгээр гаалийн татвар төлж буй
бүтээгдэхүүний хувьд тоо хэмжээний хязгаарлалт байхгүй.
Гаалийн тарифын хуулиар мөн хуурамч болон дуураймал брэндийн бүтээгдэхүүний
импортыг хориглож өндөр хэмжээний торгууль, хорих ял зэргийг тусгасан байдаг.
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Хүснэгт 17. Монголын экспортын гол бүтээгдэхүүнүүдээр Японы гаалийн тарифын
харьцуулалт
Бүтээгдэхүүний
код
610690
611012
611710
610210
610590
610441
610461
610431
610451
611594
611691
610990
610190

Тарифын хувь хэмжээ
Үндсэн тариф
ДХБ
Далайд гарцгүй,
хөгжиж буй
орнууд
11.2-16.8%
7.4-10.9%
0
14-16.8%
10.9%
0
11.2-16.8%
8.4%
0
14-16.8%
10.9%
0
14-16.8%
10.9%
0
14-16.8%
10.9%
0
14-16.8%
10.9%
0
14-16.8%
10.9%
0
14-16.8%
10.9%
0
6.4%
5.3%
0
6.4%
5.3%
0
14-16.8%
10.9%
0
14-16.8%
8.4-10.9%
0
Эх сурвалж: Японы Гаалийн Байгууллага

Монгол (ЭЗ-ийн
түншлэлийн
гэрээний хүрээнд)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Гаалийн тарифын дэлгэрэнгүйг Японы Гаалийн Байгууллагын веб сайтаас13 үзнэ үү.

6.3 Салбарын хамтын ажиллагаа
Монголын Ноос, Ноолуурын Холбооны зүгээс салбарын стандарт, технологи, брэнд тэмдэглэгээ
зэрэг асуудлаар хамтран ажиллах боломжтой Японы текстилийн салбарын төлөөллийн
байгууллагууд доорх хүснэгтэд жагсаав.
Хүснэгт 18. Салбарын хамтын ажиллагааны байгууллагууд

1
2
3
4
5

13

Байгууллага
Текстиль Импортлогчдын Холбоо
Текстиль
Материалын
Бөөний
Худалдаа Эрхлэгчдийн Холбоо
Бэлэн хувцасны Салбарын Зөвлөл
Органик Хөвөн Даавууны Холбоо
Австралийн Woolmark –ийн Токио дахь
төлөөлөгчийн газар

Хаяг
TEL: +81-3-3270-0791
TEL: +81-3-3663-2101

Веб сайт
http://www.jtia.or.jp
http://www.orishoren.com

TEL: +81-3-3275-0681
TEL: +81-3-3341-7200
TEL: +81-3-3238-7151

http://www.jaic.or.jp
http://www.joca.gr.jp
http://www.wool.co.jp

http://www.customs.go.jp/english/tariff/2017_5/data/print_e_61.htm

33

7. Дүгнэлт, зөвлөмж
Зах зээл


Японы ноос, ноолуур, хөөвөр зэрэг материалаар хийсэн хувцасны импортын дүн
1.0 тэрбум ам.доллар харин ноолууран хувцасны зах зээлийн хэмжээ 925 орчим
сая ам.доллараар хэмжигдэж байна.



Зах зээлийн нийт борлуулалтын орлогын хэмжээ 2015 онд 3.2 хувиар өсч байсан
бол сүүлийн хоёр жилд өсөлтгүй буюу бууралттай байгаа хэдий ч бүтээгдэхүүний
тоо хэмжээ жилээс жилд нэмэгдсэн байна.

Өрсөлдөөн


Япон улсын текстиль хувцасны импортын 65 орчим хувийг БНХАУ дангаараа
эзэлж байгаа бөгөөд түүний дараа Вьетнам, Индонези, Бангладеш зэрэг зүүн
болон өмнөд Азийн орнууд голлох байр суурь эзэлж байна. АСЕАН-ий орнууд
нийлбэр дүнгээрээ 23.4% бол Европын орнууд 4.6% эзэлж байгаагаас Итали
голлож Их Британи, Португали, Румын, Турк, Франц улсууд мэдэгдэхүйц байр
суурь эзэлж байна.



Судалгаанд дурдсан 13 бүтээгдэхүүний дүнгээр Хятад тэргүүлэх байр сууриа
хадгалж, зүүн өмнөд Азийн орнуудын эзлэх хувь буурч Итали 5 дугаар байр, Их
Британи 8 дугаар байранд дэвшин орж ирж байна. Харин Монгол улс 16 дугаар
байранд байна.



Монгол улс судалгаанд дурдсан 13 бүтээгдэхүүний хувьд эрэгтэй, эмэгтэй
ноолууран гадуур цамц буюу кардиган, пулловер зэрэг бүтээгдэхүүн бүрдүүлж
байна. Энэ бүтээгдэхүүний хувьд нийлүүлэгч топ 5 орны нэг нь Монгол байгаа
хэдий ч мөнгөн дүнгээрээ 1.2% эзэлж байгаа нь гол өрсөлдөгчид болох Хятад,
Итали, Камбож, Их Британи улсуудаас 3-45 дахин бага байна.



Сүүлийн жилүүдэд брэнд нэр хөөх явдал багасч “жинхэнэ хувцас/real clothes/”,
“өөрийн брэнд/private brand/” гэх мэт ойлголтууд газар авч байна.

Бүтээгдэхүүн


Борлуулалтын дүнгээр нь авч үзвэл төрөл бүрийн дотуур болон гадуур цамц /
кардиган, пулловер цамц, цув пальто, хүрэм болон малгай ороолт гэсэн
бүтээгдэхүүнүүд голлож байна.



Ерөнхийдөө бүх төрлийн ноолууран бүтээгдэхүүний үнэ сүүлийн жилүүдэд
буурах чиг хандлагатай байгаа нь нэгдүгээрт Японы эдийн засгийн идэвх саарч
худалдан авах чадвар буурсан, хоёрдугаарт Японы иений ханшийн чангаралттай
холбоотой импортын бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ буурсан, гуравдугаарт ноолуур
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тансаг хэрэглээ гэх ойлголт буурч хямд үнэтэй бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт
нэмэгдсэн учир шалтгаантай.


Хэрэглээний үнийн индекст хувцасны бүлэг 2 хүрэхгүй хувийг эзэлдэг бөгөөд
үнийн өсөлт нь 2013 оноос хойш эерэг байгаа боловч нийт хэрэглээний үнийн
өөрчлөлтөөс ямагт бага байна.

Хэрэглэгч


Япон улсын дундаж өрхийн зарлага сард дундажаар 283 14 мянган иен буюу жилд
32 мянга орчим ам.доллар байна. Үүнд хувцас, гуталны зардал 4 орчим хувийг
эзэлж байна.



Газар зүйн зорилтот зах зээлүүдийг авч үзвэл a) Хоккайдо муж нь эх газрын
чийглэг уур амьсгалтай, хүйтэн өвөлтэй, 5.3 сая хүн амьдардаг; b) Япон тэнгисийн
эрэг хавь болон c) Төвийн өндөрлөг /уулархаг/ бүсүүд цаг агаарын хувьд сэрүүвтэр
бөгөөд ноос, ноолууран хувцасны хэрэглээ харьцангуй илүү байх боломжтой.
Эдгээр бүсийн Токио тэргүүтэй томоохон хотуудад нийт 30 гаруй сая хүн
амьдардаг.



Олон улсын судалгааны байгууллагууд Японы зах зээлийг Онцгой хэрэглэгч,
Онцгой үнэлэмж, Онцгой худалдааны орчин, Онцгой хэвлэл мэдээлэлтэй хэмээн
тодорхойлдог байна.



Японы өрхийн зарлагад эмэгтэй хувцас 56%, эрэгтэй хувцас 32%, хүүхдийн хувцас
12%-ийг эзэлж байна. Харин өрхийн бус нийт бэлэн хувцасны зах зээлийн
борлуулалтыг авч үзвэл эмэгтэй хувцас 2/3-ийг эзэлдэг.



Ногоон худалдан авалт, Ethical Fashion зэрэг хариуцлагатай хэрэглээний чиг
хандлагууд Японд харьцангуй хүчтэй байдаг бөгөөд энэ талын боломжийг
нарийвчлан судлах шаардлагатай.

Борлуулалтын суваг


14

Гадаад улсын жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид том их дэлгүүр, моллуудтай шууд
харилцах боломж хомс. Мөн өөрийн төлөөлөгчийн газар болон салбараа шууд
байгуулах нь зардал өндөр, шинэ зах зээл дээр дангаараа маркетингийн үйл
ажиллагаа явуулж брэнд таниулах зэргээр хүндрэлтэй тул төрөлжсөн дэлгүүрүүд,
“өөрийн брэнд” хөгжүүлэгчидтэй ажиллах нь зах зээлд нэвтрэх оновчтой стратеги
байж болох юм.

Японы иен 22 төгрөг 02 мөнгө (Монгол банкнаас 2018 оны 5 сарын 28-ны өдрийн зарласан ханш)
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Бэлэн хувцасны зах зээлийн борлуулалтын гол сувгуудыг авч үзвэл их дэлгүүр
моллууд болон томоохон дэлгүүрүүдээр хийгдэж буй борлуулалтын хувь хэмжээ
сүүлийн жилүүдэд буурах хандлагатай харин Boutique, Select shop зэрэг
төрөлжсөн дэлгүүрүүд болон интернэт, ТВ, шуудан зэрэг уламжлалт бус
сувгуудын борлуулалт нэмэгдэж байна.

Бодлого, зохицуулалт











Ноолууран хувцасны экспортын хувьд хамгийн том өрсөлдөгч БНХАУ-тай
Япон Улс Чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулаагүй байгаа нь Монголын хувьд
давуу тал болж байгаа хэдий ч бусад гэрээтэй улсууд болон далайд гарцгүй
хөгжиж байгаа орнуудын текстиль бүтээгдэхүүн, бэлэн хувцасны худалдаанд
манайтай адил тарифын онцгой хөнгөлөлт олгодог байна.
Иймд тарифын хөнгөлөлтөөс гадна соёлын бодлогын хүрээнд Монгол улс,
Монголын ноолуурын салбарыг Японд таниулан брэнд бүтээх чиглэлээр
ажиллах
JIS стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, Eco Mark барааны тэмдгийг
ашиглах зэрэг асуудлаар дотоодын үйлдвэрлэгчдэд зориулсан үйл ажиллагааг
салбарын яамдаас зохион байгуулах.
Импортын бүртгэлийн процессыг хялбаршуулах, статистик мэдээлэл
солилцох зэрэг чиглэлээр хоёр улсын гаалийн болон гадаад худалдааны
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжих.

Салбарын холбооны үйл ажиллагаа


Монголын Ноос, Ноолуурын Холбооны зүгээс салбарын стандарт,
технологийн хөгжил болон идэвхжүүлэлтийн арга хэмжээ зохион байгуулах
зэрэг асуудлаар Японы текстилийн салбарын төлөөллийн байгууллагуудтай
хамтран ажиллах. Эдгээр байгууллагын вэб сайт хаягийг судалгааны тайланд
оруулав.



Хэрэглэгчийн сегментчилэл, зан төлөв, гол бүтээгдэхүүнүүдийн брэнд,
тэдгээрийн үнийн талаар анхдагч эх үүсвэрийн илүү нарийвчилсан судалгаа
салбарын компаниудад чухал хэрэгцээтэй байхаар байна.



Австралийн Woolmark-тай адил Монголын органик ноос, ноолууран
бүтээгдэхүүний барааны тэмдэг бүтээж үйлдвэрлэгчдэдээ нэвтрүүлэх, улмаар
Японы зах зээлд таниулах чиглэлээр тус улсын салбарын холбоодтой ажиллах
боломжийг эрэлхийлэх.
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8. Ашигласан эх сурвалжууд
Судалгаанд ашиглагдсан бүх мэдээллийн эх үүсвэр, судалгааны нэр зэргийг тухай бүрд
дурдсан тул энэ хэсэгт голлон ашигласан мэдээллийн эх сурвалжуудыг жагсаав.
1. The Wisey Guy олон улсын судалгааны компани
https://www.wiseguyreports.com/about-us
2. Дэлхийн Худалдааны Байгууллага, НҮБ-ын хамтарсан Олон улсын худалдааны
төв байгууллагын www.trademap.org веб сайт
3. Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо www.1212.mn
4. Япон Улсын Гаалийн Байгууллага www.customs.go.jp
5. Япон Улсын Гадаад Худалдааны Байгууллага https://www.jetro.go.jp/en/
6. Япон Улсын Статистикийн Товчоо http://www.stat.go.jp/english/
7. Япон Улсын Эдийн засаг, Худалдаа, Аж үйлдвэрийн Яам
http://www.meti.go.jp/english/
8. Япон Улсын Байгаль Орчны Яам http://www.env.go.jp/en/
9. Японы Текстиль Импортлогчдын Холбоо http://www.jtia.or.jp/
10. Японы Стандартын Ассоциаци https://www.jsa.or.jp/
11. Yano Research Institute http://www.yanoresearch.com/
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