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Хураангуй 

Дэлхийн эдийн засгийн хямрал нь Зүүн Азийн улс орнуудын дотроос Монгол улсад хамгийн 
хүндээр туссан шалтгаан нь зэсийн үнэ огцом унаж, экспортын эрэлт буурсантай холбоотой. 
Эдийн засгийн үйл ажиллагаа сэргэх үйл явц ажиглагдаж байгаа ч, хямралын явцад улам 
бодитой илэрсэн бодлогын сорилт бэрхшээлүүдийг бүрэн дүүрэн шийдэх шаардлага оршсоор 
байна. Энэхүү Монгол улсын Эдийн засгийн тоймд 2008 оны дунд үеэс 2010 оны 4-р сар 
хүртэлх хугацаанд гарсан нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлт хөгжил, бодлогын арга хэмжээг 
тусгаж толилуулав. 

2008-2009 онд дэлхийн эдийн засгийн хямралаас үүдэн ашигт малтмалын үнэ болон 
экспортын эрэлт огцом унасан явдал Монгол улсын эдийн засагт гаднаас хүндхэн цочрол 
болж туссан. Энэхүү цочрол нь тус улсын эдийн засгийн бүтэц ба бодлогын орчинд оршиж 
байсан сул талуудыг улам даамжруулсан. Тухайлбал, хямралд өртсөнөөр тус улсын төсвийн 
нөхцөл байдал ашигт малтмалын орлогоос улам бүр хараат болж ирсэн. Өсөлтийн жилүүдэд 
зохистой хөрөнгө нөөцөлж хуримтлуулах бодлого авч хэрэгжүүлээгүй буюу тогтворгүй, үр 
ашиггүй зарцуулалт үлэмж нэмэгдсэн. Банкны салбарт зээл олголт огцом нэмэгдэж, 
хадгаламжаас хэт давсан нь эрэлт-нийлүүлэлтийн харьцааг алдагдуулсан. Банкууд барилгын 
салбар зэрэг салбаруудад хэт их зээл олгосон байсан ч хямралд хамгийн ноцтой өртсөн 
төдийгүй зээлийн багц цөөн тооны зээлдэгчдэд хэт төвлөрсөн нь давхар цочролд оруулсан.   

Гадаад салбарын цочролын тусгал нөлөөнөөс үүдэн төсвийн ба урсгал дансны алдагдал 
огцом тэлж нэмэгдсэн. Төгрөгийн эрэлт унаж, төгрөгийн нэрлэсэн ханшийг хүчээр барих 
интервенц хийснээс гадаад валют эрс хорогдож, улмаар 2009 оны эхэнд төгрөгийн ханш 
огцом суларч үнэгүйдэхэд хүрсэн. 2008 оны эцсээр нэг томоохон банк дампуурч, хэт халалт 
үүссэн (эрэлт нийлүүлэлтийн харьцаа алдагдсан) банкны салбарт итгэх олон нийтийн итгэл 
суларч, хадгаламж татах хандлага эрс нэмэгдсэн. 

2009 оны 2-р хагаст Засгийн газраас хямралын эсрэг төсөв, мөнгө, валютын ханш, санхүүгийн 
бодлогын чиглэлээр чухал арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. Улс төрийн хүчтэй манлайлал, эрх 
баригч хоѐр намын үр дүнтэй зөвшилцлийн үр дүнд дээрх арга хэмжээг бодитой хэрэгжүүлэх 
нөхцөл бүрдсэн.  Түүнчлэн хөгжлийн түншлэгчид тэдгээр арга хэмжээг тэр даруй дэмжин 
сайшааж, олон улсын ба гадаад улс орнуудын хандивлагчид төсөв, төлбөрийн тэнцлийн 
болон техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлэв. 2009 онд Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын 
гэрээг байгуулснаар уул уурхайн салбарын шинэчлэл болон хөгжилд бодитой ахиц дэвшлийг 
авчирсан юм. Тус гэрээнд гарын үсэг зурах хүртэлх үйл явцын хүрээнд бодлогын чанартай 
олон тооны асуудлыг тодорхой болгосны зэрэгцээ хөрөнгө оруулалтыг татахад тулгарч 
байсан саад тотгорыг халсан.  

Түүхий эдийн үнэ болон Хятадын импортын өсөлт сэргэх зэргээр гадаад нөхцөл байдал 
сайжирсан нь төр засгийн бодлогын арга хэмжээнд сайнаар нөлөөлж, 2009 оны дунд үеэс 
эдийн засгийн байдал даруй тогтворжих хандлагатай болж ирсэн. Гэвч 2008 онд ДНБ-ий 
бодит өсөлт 8.9% байсан бол 2009 онд 1.6%-иар буурчээ. Бодит цалин хөлс ялангуяа албан 
бус салбарт огцом унах зэргээр хямралын нийгмийн салбарт үзүүлэх нөлөө бодитой илэрч 
байв. Өнгөрсөн жилийн цас зуднаар мал сүрэг олноор хорогдсон нь хөдөөгийн ядуу эмзэг 
бүлгийн иргэдийн амьжиргаанд улам их дарамт учруулав. 

Цаашид Оюу Толгойн төсөлд чиглэсэн уул уурхайн хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр Монгол 
улсын өсөлтийн дүр зураг дунд хугацаанд үнэхээр тааламжтай байх төлөвтэй байна. Гэвч 
бодлогын чанартай шийдвэл зохих олон тооны бэрхшээлтэй асуудлууд оршсоор байна. 
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Тухайлбал, Оюу толгойн төслөөс төвлөрүүлэх төсвийн ба экспортын орлого нэмэгдэхээс 
өмнө ирэх хэдэн жилд бодлогын шинэчлэлийг эрчимжүүлж, ирээдүйн уул уурхайн үсрэнгүй 
өсөлтийг зохистой удирдах бодлогын оновчтой орчинг бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлага урган 
гарч байна.  

Ялангуяа, уул уурхайн салбарын үсрэнгүй өсөлт нь ―голланд өвчин‖-эий эрсдэл бий болгож, 
өмнөх үеийн ―хавтгайрсан популист‖ үзлийг дахин дэвэргэж болзошгүй байдаг. Дээрх 
эрсдлийг шийдэхийн тулд ашигт малтмалын үнийн өсөлт-бууралтын мөчлөгийн тус орон 
үзүүлэх нөлөөг арилгахад чиглэсэн Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төсвийг даруй 
баталж хэрэгжүүлэх, төсвийн үйл ажиллагаа болон улсын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, 
менежментийг сайжруулах, ирээдүйн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих жрх зүйн 
орчинг бэхжүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлбэл зохино. Ядуурлыг бууруулах 
халамжийн тэтгэмжийг зохих шалгуурын үндсэн дээр зорилтот бүлэгт чиглүүлж олгох нь уул 
уурхайн өсөлт-бууралтын мөчлөгөөс ядуу эмзэг бүлгийн иргэдийг төсвийн тогтвортой  арга 
замаар хамгаалах нөхцлийг бүрдүүлнэ. Эцэст нь дүгнэхэд уул уурхайн салбарын 
шинэчлэлийг тууштай үргэлжлүүлэх нь шинэ хайгуулын ажил нэмэгдэх, байгаль орчин ба 
нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах урамшуулал хөшүүргийг бэхжүүлэх ач холбогдолтой. 
Зохистой удирдан чиглүүлж чадваас уул уурхайн салбар нь дунд ба урт хугацаанд өсөлтийг 
дэмжих гол хөдөлгөгч хүч болж чадна. 

Ойрын жилүүдэд нэлээд эрсдэл тулгарах төлөвтэй байна. Оюу толгойн төслөөс уул уурхайн 
орлого төвлөрүүлэх хүртэл ирэх хэдэн жилд төсвийн санхүүжилтийн дарамт нэмэгдэх 
хандлагатай. 2011 онд Гэнэтийн ашгийн татварыг тэглэж халахтай холбоотой төвийн орлого 
багасах бөгөөд хандивлагчдын санхүүжилт хумигдана. Богино хугацааны бас нэг сорилт бол 
ойрын жилүүдэд эдийн засгийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн орох урсгал 
сэргэхээс өмнө банкны салбарыг бэлтгэж угтвар нөхцлийг хангахын тулд тус салбарт оршиж 
буй төлбөрийн чадавхитай холбоотой бэрхшээлүүдийг шийдэх нь богино хугацаанд 
хэрэгжүүлэх бас нэгэн сорилт юм. Ойрын жилүүдэд өсөлт-бууралтын мөчлөгийн савалгаа 
дахин давтагдахаас зайлсхийхийн тулд өсөн нэмэгдэж буй инфляцийн дарамтын эсрэг 
мөнгөний ба төсвийн бодлогын зохистой арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.  
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1. Гадаад эдийн засгийн цочрол 

Дэлхийн эдийн засгийн хямралын улмаас бий болсон ашигт малтмалын үнийн 
уналт, гадаад зах зээлийн эрэлт хэрэгцээний огцом бууралт нь 2008 оны эцсээр 
болон 2009 оны эхээр Монгол улсын эдийн засагт маш хүнд цохилт болов. 

Монгол улсын экспортын гол бүтээгдэхүүн болох зэсийн үнэ 2008 оны 4 сарын байдлаар тонн 
нь 8700 ам. доллар байснаа 2009 оны 3 сарын байдлаар тонн нь 3000 ам. доллар хүртэл 
хамгийн ихдээ 65 хүртэл хувиар унажээ. Нүүрс, цайр, бохир ноолуур болон түүхий газрын тос 
зэрэг бусад гол түүхий эдийн үнэ мөн үлэмж хувиар буурсан байна. Зөвхөн үнэт цаасны 
хөрөнгө оруулалтын үүрэг гүйцэтгэдэг алтны үнэ хэвээр байна. (Зураг 2) 

Энэхүү гадаад эдийн засгийн цочрол тэвдэл нь Монгол улсын гол худалдааны түнш орнуудын 
эдийн засгийн байдал хумигдаж гадаад зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ нь буурсан үйл явдалтай 
давхцан Монголын эдийн засагт нөлөөлж байна. Жишээлбэл, Монгол улсын экспортын 70 
хувийг эзэлдэг Хятадын аж ахуйн үйлдвэрлэл өмнөх жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулбал 2008 
оны дундуур 16 хувь байснаа 2009 оны 1-р улирлын байдлаар 5 хувь болтол буурсан байна. 
Үүний үр дүнд зэс болон бусад Монголын бүтээгдэхүүний импортоор Хятад улсын эрэлт 
хэрэгцээ огцом буурч, 2009 оны эхний хагас жилийн байдлаар жилийн 50 хүртэл хувиар 
буурсан байна. (Зураг 2) 

 

Зураг 1. Түүхий эдийн үнэ 2008 оны 2-р 
хагаст огцом унасан…  

 Зураг 2. Монгол улсын худалдааны гол 
түнш Хятад улсын эрэлт буурсан  …  

Индекс=100 (2007 оны 1-р сард)  Жилийн өөрчлөлт, %-иар, 3 сарын гулссан дундаж 

  

 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банк  Эх сурвалж: Haver шинжилгээ, Дэлхийн Банк 
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2. Хямралын үр дагаврууд 

Дэлхийн эдийн засгийн уналтын улмаас металын үнэ огцом буурч Монгол улсад хүнд цохилт 
болсон. Үүний дүнд зэсийн үнийн уналттай зэрэгцэн төсвийн ба урсгал дансны алдагдал улам 
нэмэгдэв. Төгрөгийн эрэлт хэрэгцээ буурч, төгрөгийн ханшийг дэмжих зохицуулалт нь гадаад 
валютын нөөцийг хорогдуулж, улмаар 2009 оны эхэнд төгрөгийн ханш огцом суларч 
үнэгүйдэхэд хүрсэн. 2008 оны эцсээр нэг томоохон банк дампуурч, хэт халалт үүссэн (эрэлт 
нийлүүлэлтийн харьцаа алдагдсан) банкны салбарт итгэх олон нийтийн итгэл суларч, 
хадгаламж татах хандлага эрс нэмэгдсэн.   

Уул уурхайн салбарын орлогоос хэт хамааралтайн дээр өсөлтийн үед төсвийн 
хангалттай хуримтлал бүрдүүлж чадаагүйгээс зэсийн үнийн огцом уналт нь 
төсвийн тэнцэлд хүнд цохилт болов. 

Засгийн газар өсөлтийн жилүүдэд (2005-2007 онд) улсын төсөвт багахан үлдэгдэл баланстай 
байсан нь ашигт малтмалын үнийн уналтаас үүдсэн төсвийн цочролыг зөөлрүүлэхэд 
хүрэлцээтэй байж чадсангүй. Түүнээс гадна огцом өсөлтийн жилүүдэд Засгийн газар төсвийн 
ачааллыг уул уурхайн бус салбаруудаас авч шилжүүлснээр улсын төсвийг уул уурхайн 
орлогоос хэт хараат байдалтай болгоход хүргэсэн. Зэсийн үнэ оргил түвшинд хүрсэн 2007 
онд гэхэд төсвийн орлогын бараг 40 хувийг уул уурхайн салбараас бүрдүүлж байжээ. 
Түүнчлэн, Монгол Банк төгрөгийн ам.доллартай харьцах бодит ханшийг зохицуулдаг байсан 
нь дэлхийн зах зээл дээрх зэсийн үнийн уналт татварын орлогын төвлөрүүлэлтэд шууд 
нөлөөлөх шалтгаан болсон. Төсвийн уул уурхайн бус салбарын алдагдал 2006 онд ДНБ-ий 
7.3% байсан бол 2008 онд 15.3%-д хүрч эрс өссөн. (Зураг 3) 

Зураг 3. Өсөлтийн үед уул уурхайн бус 
төсвийн алдагдал өссөөр байсан нь 2008 
оны төсвийн тэнцэл алдагдалд ороход 
түлхэц болсон. 

 Зураг 4 Татаас болон мөнгөн тэтгэмжийн 
зардлын өсөлтийн хувь хэмжээ  

ДНБ-д эзлэх %  нийт зардлын %-иар  

 

 

 
Жич: Улсын/төвлөрсөн төсөв, орон нутгийн 

төсөв, МУХС, нийгмийн хамгааллын сан.* ААН-ийн 
орлогын албан татвар, уул уурхайн компаниудын 
ногдол ашиг, ГАТ, нөөц ашигласны төлбөр.  

Эх сурвалж: Сангийн Яам, Дэлхийн Банк.  

 Жич: *Засварыг (төсөвт) их засвар гэж тодорхойлсон 
ба бусад зардлын үзүүлэлтийн нэг хэсэг болгож жинхэнэ 
их засварын тодорхойлолтыг бүрхэгдүүлсэн байж 
болзошгүй. **Шинэ хөрөнгө оруулалтад зөвхөн Дотоодын 
хөрөнгө оруулалтыг хамааруулав.  

Эх сурвалж: Сангийн Яам, Дэлхийн Банк 
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Өсөлтийн жилүүдэд төсвийн орлого нэмэгдэхийн хэрээр тогтвортой бус буюу үр ашигүй 
зарцуулалт нэмэгдэж, улмаар хямралын үед төсвийн дарамтыг улам даамжруулав. 
Тухайлбал, өсөлттэй жилүүдэд нийгмийн халамжийн тэтгэмжийг хэт өргөжүүлэн, 
хавтгайруулан олгох болсон.   

Нийгмийн халамжийн хамгийн чухал мөнгөн тэтгэмж болох Хүүхдийн Мөнгөний Хөтөлбөрийн 
хүрээнд жилд 140 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан бөгөөд 2008 онд төсвийн зардлын 5.6 
хувийг эзэлж байжээ. Уул уурхайн хэлбэлзэлтэй орлого тус ХМХ-ийн 75%-ийг дангаар 
санхүүжүүлж байсан. Цаашилбал ХМХ-ийг зорилтот бүлэгт оновчтой чиглүүлээгүй тул 
дийлэнх хувийг ядуу бус өрхүүдэд олгожээ. 2008 онд цалин хөлс, хөрөнгө оруулалт, татаасын 
зардлын ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээ эрс нэмэгдсэн. (Зураг 4)  Гэвч 6-р бүлэгт дурдсанчлан, 
хөрөнгө оруулалтын олон төслүүдийг наад захын эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа 
хийхгүйгээр санхүүжүүлж байсан. Олон жилийн турш төрийн хөрөнгө оруулалтыг маш муу 
төлөвлөж байсан нь шинэ хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа үр ашиг доголдоход 
нөлөөлсөн. Эдүгээ дэд бүтцийн капитал засварт төсөв хүрэлцэхгүйгаас эрчим хүч, зам 
тээврийн салбарын элэгдэл гэмтэл ноцтой түвшинд хүрээд байна.   

Урсгал дансны тэнцэл алдагдалд оров. 

Түүхий эдийн үнийн уналт ба экспортын орлого хумигдсанаас үүдэн 2008 оны эцэст болон 
2009 оны эхээр худалдааны тэнцэл эрс доройтсон. (Зураг 5). Дэлхийн зах зээл дээрх үнийн 
уналттай зэрэгцэн экспортын ашиг орлого багассан нь импортын өсөлтийн түвшингээс 
хавьгүй илүү байв. Үүний дүнд Урсгал дансны тэнцэл 2007 оны байдлаар ДНБ-ий 6.7%-тэй 
тэнцэхүйц эерэг дүнтэй байсан бол 2008 онд 14%-ийн алдагдалтай сөрөг гарсан ч, улмаар 
2009 оны эхний 2 улиралд алдагдлын хэмжээ 15% хүрч нэмэгдэв (Зураг 6). 

Зураг 5.  2008 оны эцсээр худалдааны 
тэнцлийн алдагдалд улам даамжрав… 

 Зураг 6. Энэ нь урсгал дансны тэнцэл 
доройтоход хүргэсэн ч сайжирч байна…  

Сая ам.$, 12-сарын гулссан дүн  ДНБ-ний %, 4-улирлын гулссан дүн 

 

 

 

Жич: Сар тутмын худалдааны үзүүлэлтүүд Монгол 
орны улирлын онцлогт автаж, харилцан адилгүй 
хэлбэлздэг. Иймд 12 сарын гулссан дүнг үзүүлэв. 

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар, 
Дэлхийн Банк. 

 жич: Сар тутмын худалдааны үзүүлэлтүүд Монгол орны 
улирлын онцлогт автаж, харилцан адилгүй хэлбэлздэг. Иймд 
12 сарын гуллсан дүнг үзүүлэв. 

Эх сурвалж: Монгол Банк, Үндэсний Статистикийн 
Газар, Дэлхийн Банк. 
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2008 оны эцэс ба 2009 оны эхээр төгрөгийн эрэлт хэрэгцээ буурснаас төгрөгийг 
дэмжих зохицуулалт хийснээс гадаад валютын нөөц хорогдсон.  

Хямралын үед Монгол Банкнаас төгрөгийг ханшны ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийг 
хүчээр барих зохицуулалт хийсэн нь ханшны уналтыг даамжруулсан. Түүхий эдийн гол 
экспортлогч орнууд Дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнийн уналтын эсрэг хамгаалалтын 
эхний механизм болгож мөнгөн тэмдэгтээ чөлөөтэй үнэгүйдэж унахыг хүлээн зөвшөөрдөг 
жишгээс энэ нь тэс өөр алхам байв. Үүний улмаас 2008 оны 7-р сараас 2009 оны 2 сар 
хүртэлх хугацаанд Монгол Банк гадаад валютын нөөцөө 500 сая ам.доллараар 
хорогдуулахад хүрсэн. Гэвч төгрөгийн үнэгүйдэл даамжирсаар 2008 оны 10-р сарын эцсээс 
2009 оны 3-р сарын дунд хүртэл 38%-иар ханш нь суларсан. (Зураг 7, Зураг 8). 

 

Зураг 7. Ханшны зохицуулалтаас үүдэн зах 
зээлийн ба албан ѐсны ханшны зөрүү 
нэмэгдсэн 

 Зураг 8. Төгрөгийн нэрллэсэн ханшны 
түвшинг барих ордологоос үүдсэн гадаад 
валюын хорогдол  

төгрөгийн 1 ам.долларт харьцах ханш, %-иар                                                   сая ам.$, сая ам. $ хуримтлал, сар тутмын өөрчлөлт             

 

 

 

Сүүлийн ажиглалт: 2010 оны 4-р сарын 12. 
Эх сурвалж: Монголын Санхүүгийн Холбоо, 

Дэлхийн Банк 

 Жич: Хайрцган дахь тоо нь Монгол Банкны 
гадаад валютын нөөц 4-р сарын эцсийн байдлаар. 

Эх сурвалж: Монгол Банк, Дэлхийн Банк. 

2008 оны эхээр банкны салбарт итгэх итгэл буурч, хадгаламжаа татаж 
эхэлснээр гадаад цочролд өртсөн банкны салбарын байдал улам доройтов.    

Өсөлтийн жилүүдэд өргөжин тэлж байсан Монгол улсын санхүүгийн салбарынсул талыг 
дэлхийн эдийн засгийн хямрал улам бэрхшээлэтй болгов. Дотоодын инфляци 2008 оны 8 
сард нэлээд өндөр буюу 33.7%-д хүрсэн нь 2008 оны байдлаар Зүүн Ази Номхон далайн 
бүсийн улс орнуудын дунд хамгийн өндөрт тооцогдож байсан бөгөөд мөнгөний сул цэгцгүй 
бодлого нь зээл авах явдлыг хэт тэлж (Зураг 9), улмаар чанаргүй зээлийг нэмэгдүүлэхийн 
сацу зээлийн чанарыг доройтуулсан. Хямралд өртсөн зээлийн багцын дийлэнх хэсэг нь 
барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт хамаарч байна. Хувь хүмүүс томооохон зээлдэгчдийг 
бүрдүүлж байсан нь хувь зээлдэгчийг нөмөрсөн цочролд банкны зээлийн багц өртөх сул 
талыг даамжруулж байсан. Тухайлбал, 2008 оны дунд үеэс эдүгээг хүртэлх хугацаанд 50 топ 
томоохон зээлдэгчдийн зээлийн хэмжээ нь нийт төлөгдөөгүй зээлийн 20%-иас 30% болж 
нэмэгдсэн байна ( Зураг 10). Эдгээр нь нэгтгэсэн тойм үзүүлэлт бөгөөд банк тус бүрээр авч 
үзвэл үүнээс өндөр үзүүлэлт гарч болзошгүй.   
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Инфляцийн түвшин нэмэгдсэнээс төгрөгийн хадгаламжийн бодит хүү хасах дүнтэй болж 
ирсэн тул 2008 оны дунд үеэс төгрөгийн хадгаламжийг валютын хадгаламж болгож 
шилжүүлэх хандлага ихэссэн (Зураг 11). 2008 оны эцсээр дөрөв дэх том банк болох Анод 
Банкнийн менежментийг Монгол Банкинд эрх мэдэлд шилжүүлж авснаар олон нийтийн 
банкны салбарт итгэх итгэл алдарч эхэлсэн. Улмаар гадаад валютын хомсдол гаарч, улмаар 
Монгол Банк алют солилцооны интервенц хийсэн нь Монгол Банкны албан ѐсны валют 
солилцооны нэрлэсэн ханш болон зах зээлд арилжаалагдах ханшны хоорондын зөрүүг улам 
ихээр нэмэгдүүлсэн. (Зураг 7). Үүнээс үүдэн төгрөгийн ба валютын хадгаламжаа татах явдал 
ихэссэн. Олон нийтийн итгэлийг сэргээхийн тулд 2008 оны 11-р сард Засгийн газар банкин 
дахь хадгаламжид баталгаа гаргасан ч, төгрөгийн хадгаламжийн бодит хүү хасах дүнтэй 
байгаа нөхцөлд энэ нь аль хадгаламжид үйлчлэх эсэх нь харилцагчдад тодорхойгүй хэвээр 
байв.   

Зураг 11. 2008 онд олон нийтийн итгэл 
суларсан нь хадгаламж татах, төгрөгийн 
хадгаламжийг ам.долларт шилжүүлэх нь 
нэмэгсэн.  
тэрбум төгрөг, сараар  

 
Эх сурвалж: Монгол Банк, Дэлхийн Банк. 

Зураг 9.  Санхүүгийн салбарт бэрхшээл 
үүсэх нөхцлийг тавьсан зээлийн огцом 
өсөлт 

  Зураг 10. Топ 50 томоохон зээлдэгчдэд 
зээлийн төвлөрөл ойрын жилүүдэд 
нэмэгдсэн  

зээлийн өсөлт %, өмнөх жилтэй харьцуулахад  тэрбум төгрөг, % 

 

 

 

Эх сурвалж: Дэлхийн Банк.  Эх сурвалж: Монгол Банк, Дэлхийн Банк 
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3. Бусад төрлийн зэс бүтээгдэхүүний төлөв 

Дэлхийн зэс үйлдвэрлэгч томоохон улс орнууд зэсийн үнийн уналтад бүгд 
нийтлэг өртсөн. Гэвч Монгол улсын эдийн засгийн ба бодлогын орчны сул 
дорой байдлаас үүдэн тус орны нөхцөл байдал бусад орнуудтай харьцуулбал 
маш ноцтой түвшинд хүрсэн.  

Нийт экспортод нь зэсийн эзлэх хувь хэмжээгээр 
дэлхийн томоохон зэс экспортлогч орнуудад Замби, 
Чили, Монгол, Папуа Шинэ Гвиней (ПШГ), болон 
Перу багтдаг (Зураг 12). Дээрх улс орнуудад 
дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үнэ унасан гэх нийтлэг 
асуудал нүүрлэсэн ч, үүний эдийн засагт үзүүлж буй 
үр нөлөө харилцан адилгүй. 2009 онд тус таван 
орны ДНБ буурсан ч, Перу ба Монгол улсынх 
хамгийн их уналттай нь байв (Зураг 13). Түүнчлэн 
эдгээр улс орны төсвийн тэнцэл  2009 онд 
алдагдалд орсон. Чили ба Папуа ШИнэ Гвиней зэрэг 
улсууд 2008 он хүртэл өсөлтийн жилүүдэд төсвийн 
үлдэгдэл баланс арвин хуримтлалтай байсан бол 
Монгол, Замби улсуудын хувьд 2008 онд хэдийнээ 
төсвийн алдагдалд орсон байна (Зураг 14). Монгол 
улсын төсвийн уул уурхайн бус алдагдал бусдаас 
өндөр байна. Гэвч Монгол улсын хувьд 2008 он 
хамгийн уналттай жил байсан бол Замби улс ч бас 
адил гаднаас туслалцаа1 хүссэн (Зураг 15)  

Түүхий эдийн үнэ өндөр байх үед ч ХҮИ-ийн 

инфляцийн дундаж өсөлт Монгол улсад хамгийн 

өндөр байсан нь бусад дөрвөн оронтой харьцуулахад тус орны хувьд дотоодын өсөлт 

үсрэнгүй өндөр түвшинд байсныг илтгэнэ (Зураг 16). Зэсийн экспортоос хамааралтай байх, 

эсвэл экспортын төвлөрөл өндөр байх нь хямралын үеийн гүйцэтгэлийн ялгаатай байдлыг 

дангаар тайлбарлаж чадахгүй. Тухайлбал, Замби ба Чили улсууд зэсийн экспортоос хамгийн 

их хамааралтай ч, тус орнуудын ДНБ-ий бууралтын төлөв Монгол ба Перу улсынхаас бага 

байна. Замби 2008 оны эцсээр зэсийн томоохон, шинэ уурхайг ашиглаж эхэлсэн (зөвхөн нэг 

улсад болсон). Зэсийн бүтээмж нэмэгдсэнээр хямралын нөлөөг зөөлрүүлэхийн зэрэгцээ 

Замби улс уул уурхайн шинэ хөрөнгө оруулалт татах, мөн одоогийн үйл ажиллагааг 

хугацаанаасаа өмнө хумигдахаас сэргийлэх зорилгоор уул уурхайн салбар дахь гэнэтийн 

ашгийн татварыг халж цуцлав. Замби улс эдийн засгийн эерэг гүйцэтгэлийн ачаар өрийн 

хөнгөлөлт эдлэх боломж бүрдсэн. Перу улс төсвийн үлдэгдэл сүүлийн 3 жилд нэлээд 

хуримтлуулсан төдийгүй ашигт малтмалын гэнэтийн орлогыг хадгаламжийг нэмэгдүүлж, 

засгийн газрын өрийг нимгэрүүлэхэд голчлон зарцуулсан байна. Чили улс нь салхи шуургыг 

                                                           
1
 Хямралын эсрэг авах арга хэмжээний хүрээнд Замби улс нь ОУВС-ын буй Ядуурлыг бууруулах 

хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүжилтийн хэмжээг нэлээд өсгөж хүртсэн. ОУВС-гийн энэхүү санхүүжилтэд 
Замби улс 50% квоттой бол, Монгол улс Тогворжуулалын хөтөлбөрийн хүрээнд (Stand-by) 300%-ийн 
квоттой тэнцэх санхүүжилт авсан. Перу улс 2007 онs 1-р сараас 25 сарын Стэндбай хөтөлбөр 
хэрэжүүлж байгаа ч, энэ нь ОУВС-гийн хөрөнгө нөөцөөс маш бага хүртэх нөхцөлтэйд тооцогддог. 

Зураг 12. Экспортод гаргадаг баяжмал 
Экспортын төвлөрлийн инхдекс *(баруун 
шугам, баганыг), экспортод зэсийн эзлэх % 
(зүүн шугам, зураасыг) 

 

Жич: * Herfindahl index: бүх төрлийн 
барааны экспортод эзлэх хувийн жингийн 
квадратын нийлбэр (хэлбэлзэл: 0—100). 

Эх сурвалж: НҮБ Comtrade, Дэлхийн Банк. 
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ажрахгүй давахаар таатай байр суурь эзэлсэн ажээ. Тухайлбал, зэсийн үнэ эдийн засгийн 

бусад салбаруудад нөлөөлөхгүй байхад дэмжлэг үзүүлэх, гадаад санхүүжилтийг зохистой 

хүртэх зорилгоор өсөлтийн жилүүдэд төсвийн зардлыг хязгаарлах, инфляцийн онровчтой 

зохицуулах, валютын уян хатан ханш, зэсийн тогтвортой байдлын сан байгуулахад чиглэсэн 

төсвийн дүрэм журмынхаа өгөөжийг хүртэж чадсан.   

Зураг 13. 2008-2009 оны ДНБ-ий өөрчлөлт, 
2008 оны уул уурхайн бус төсвийн тэнцэл 

 Зураг 14.  Төсвийн тэнцэл доройтсон нь 

өөрчлөлт (ДНБ-ийн өсөлт)/ ДНБ-д эзлэх % 
(төсвийн тэнцэл) 

 ДНБ-д эзлэх % 

 

 

 

Эх сурвалж: ОУВС Дэлхийн эдийн засгийн 
төлөв мэдээллийн сан, ОУВС IV тайлангууд, 
Дэлхийн Банк 

 Жич: Засгийн газрын тайлан балансад 
буцалтгүй тэслэмжийг тусгаагүй.  

Эх сургалж: ОУВС Дэлхийн эдийн засгийн 
төлөв мэдээллийн сан. 

Зураг 15.  Монгол улсын төсвийн урсгал 
тэнцэл мэдэгдэхүйц огцом унасан … 

 Зураг 16. ХҮИ-ийн инфляцийн өсөлт, уналт 

ДНБ-д эзлэх %   өмнөх жилтэйхарьцуулсан %-иар 

 

 

 

Эх сурвалж:  ОУВС Дэлхийн эдийн засгийн 
төлөв мэдээллийн сан. 

 Жич: хэрэглээний дэндаж үнийн инфляци.  
Эх сурвалж:  ОУВС Дэлхийн эдийн засгийн 

төлөв мэдээллийн сан . 
, 

 

  Үнэхээр Монгол улсын туршлагыг Чили улсынхтай харьцуулбал үнэхээр том ялгаатай. Чили 
улсын валютын ханш уян хатан (тиймээс цочролыг зөөлрүүлж чадсан) бөгөөд эдийн засгаа 
дэмжихийн тулд томоохон дэмжлэгт багцыг бие даан санхүүжүүлэх чадвартай. Үүнийг 
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бүтцийн тэнцлийн дүрэм журмын хүрээнд өсөлтийн жилүүдэд төсөвт их хэмжээний хуримтлал 
бий болгох замаар хэрэгжүүлсэн бөгөөд өсөлтийн жилүүдэд зээлийн оновчтой бодлого 
хэрэгжүүлсний дүнд  Чили улсын банкны салбар Монгол улсынхтай адил түвшинд хямралд 
ноцтой өртөөгүй. (Шигтгээ 1 үзнэ үү).    
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Шигтгээ 1 Чили улсын төсвийн тогтолцоо 
 

Төсвийн шинэчлэл хийхээс өмнө Чили улс уул 
уурхайн огцом өсөлт, уналтад ээлж дараалан 
өртсөнөөр олон бэрхшээлтэй тулгарч байсан. 
2001 онд Чили улсын Сангийн Яам нь 
төсвийн бүтцийн тэнцлийн дүрэм (Зураг 17) 
нэвтрүүлэн хэрэгжүүлснээр энэ нь төсвийн 
менежментэд үнийн хэлбэлзлийн ээлж 
дараалан үзүүлэх үр дагаврыг хязгаарлан, 
1990-ээд оны эцсээр төсвийн сул дорой 
санхүүжилийг сайжруулж боловсронгуй 
болгосон. (төсвийн нийт орлогын 15%-ийг уул 
уурхайн орлого бүрдүүлдэг). Төсвийн талаарх 
сул талуудад төсвийн алдагдал ээлж 
дараалан үргэлжлэх, Төв Банкны цэвэр ашиг 
орлого хасах дүнтэй гарах, гадаад өрийн сул 
дорой байдал, тэтгэвэр болон дэд бүтцийн 
концессийн гэрээтэй холбоотой томоохон 
хариуцлага зэргийн дурдаж болно. (1980-д 
онд төлбөрийн чадваргүй банкуудыг хөрөнгөжүүлэхэд Төв Банкнаас их хэмжээний хөрөнгө гаргаж, 
1990-ээд онд гадаад валютын зохицуулалт хийж байсан нь Төв Банкны үйл ажиллагааг 
сулруулсан). Төсвийн шинэчлэл хэрэгжүүлэх замаар огцом савалсан хэлбэлзлийг саармагжуулах 
шаардлага гарсан. Төсвийн нөхцөл байдлыг аль болох тодорхой болгох, манипуляц хийхээс 
сэргийлэхийн тулд төсвийн тогтолцоог энгийн, ойлгомжтой, тунгалаг байдлыг дээшлүүлэх 
шаардлагатай болсон.  

Төсвийн орлого тогтворгүй хэлбэлзэх нь гурван шалтгаанаас үүдэлтэй байсан. Нэгдүгээрт, 
зэсийн үнэ (мөн молибден) дэлхийн зах зээл дээр өсөх бүрт уул уурхайн татварын орлого 
нэмэгдэж байв. Ийм хэлбэлзлийг саармагжуулах үүднээс зэсийн бодит үний оронд урт хугацаанд 
тооцоолсон үнийг төсөөллийг ашиглахаар шийдсэн. Энэ нь уул уурхайгаас төсөвт төвлөрөх 
―бүтцийн‖ орлогыг тодорхойлдог болов. Зэсийн бодит үнэ урт хугацааны төсөөллөөс давсан 
тохиолдолд нэмэлт орлогыг хуримтлуулна. Хоёрдугаарт, ДНБ хэлбэлзэх тохиолдолд төсвийн 
хүрээний уул уурхайн бус орлого мөн дагаж хэлбэлздэг байсан. Үүнийг саармагжуулах үүднээс 
уул уурхайн бус татварын орлогын бүтцийг жигдрүүлэх механизм бүрдүүлсэн. Гуравдугаарт, 
үүнтэй төстэй зөөлрүүлэх механизмыг Засгийн газрын санхүүгийн хөрөнгийн хэлбэлзлийг хянаж 
удирдахад ашиглахаар болов.  

Жил бүр ―бүтцийн‖ (бодит бус) орлогод тулгуурлан төсвийн бодит зардалд хязгаар тогтоож, 
улмаар төсвийн тэнцлийг тодорхой хэмжээнд хангана гэж үзсэн. Энэхүү зорилтод тулгуурлласан 
төсвийн тэнцлийг бүтцийн тэнцэл гэж томъѐолов. Чили улс эхний үед ДНБ-ий 1%-тай тэнцэх 
түвшний бүтцийн тэнцэл (ашиг)-тай байх зорилт дэвшүүлсэн. Уул уурхайн өсөлттэй байсан 2000-
аад оны дунд үеэр бүтцийн тэнцлийн дүрмийг хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлсэн. Чили улсын төсвийн 
бодит үлдэгдэл ДНБ-ий 8-9% хүртэл өсөж байсан ч, төсвийн зардлыг ДНБ-ий 1%-тай тэнцэх 
түвшинд хязгаарлаж байв. Бүтцийн тэнцлийн зорилтот түвшинг жил бүр шинэчлэн тогтоох бөгөөд 
эдийн засгийн хандлага өөрчлөгдөхөд зохистой ажиллах нөхцлийг хангахын тулд Чили улс тус 
дүрмийг хэд хэдэн удаа засварлаж сайжруулсан. Эдүгээ Чили улсын төсвийн бүтциийн дүрмийн 
зорилтот түвшин 0.5%-д тогтоосон буй.  

 

 

Зураг 17. Өсөлт ба уналтын мөчлөгийн 
явцад Чилийн бүтцийн тэнцлийн дүрэм 
төсвийг хэрхэн тогтворжуулж байсан эсэх 

 

Эх сурвалж: Дэлхийн Банк, ОУВС, Чилийн Төв Банк, 
Монгол Банк 

Тэтгэврийн сан 
*Максимум – ДНБ-ий  
0.5%  
*Минимум – ДНБ-ий 0.2% 

Төв Банкны хөрөнгө 
зузаатгал 
* 5 жилд ДНБ-ий 0.5% 
(сонголтоор)  
 

Нийгэм, эдийн засгийн 
тогтворжуулалтын сан   
* ДНБ-ий 1%-иас дээш 
хуримтлал үүсгэх 
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Чили улсын төсвийн хариуцлагын тухай хуулиар тус дүрмийн дагуу бий болгосон хөрөнгө мөнгийг 
зохистой удирдах орчинг бүрдүүлж өгсөн. Валютын ханш болон дотоодын хөрөнгийн зах зээлийг 
төсвийн багц нэмэгдсэнээс үүдэх нөлөөллөөс хамгаалах зорилгоор Тэтгэврийн нөөц сан, Нийгэм 
эдийн засгийн тогтворжуулалтын санг байгуулж, уг сангудын хөрөнгийг гадаад улс оронд хөрөнгө 
оруултад ашигладаг. Төсвийн хариуцлагын тухай хуулиар Төв Банкыг таван жил тутам 
хөрөнгөжүүлэх асуудлыг зөвшөөрсний сацуу төсвийн бодлого болон санхүүгийн хөрөнгийн 
менежментийн тунгалаг ил тод байдлыг сайжруулсан. Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх болон 
төсввийн бөрийг төлж барагдуулах үндсэн хоѐр зорилгоор Тогтворжуулалтын санд хуримтлал бий 
болгодог. Сангийн хөрөнгийг санхүүгийн зах зээлд хөрөнгө оруулах стратеги нь бага хэмжээний 
найдвартай орлого олоход чиглэх бөгөөд чөлөөтэй хөрвөх чадварыг анхаарч үздэг. Ихэнх хөрөнгийг 
(70%) АНУ, Европын Холбооны зарим улсууд, Япон улсын Засгийн газрын бонд авахад зарцуулдаг. 
Тэтгэврийн нөөц санд жил бүр ДНБ-ий 0.5%-тай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө хуваарилдаг бөгөөд 
0.2%-ийн минимум босготой. Дэлхийн санхүүгийн хямрал нүүрлэхээс өмнөх тогтворжуулалтын санд 
25 тэрбум ам.доллар хуримтлагдсан байсан боловч өнөөдөр 7 тэрбум болж хорогдсон нь өсөлтийг 
дэмжих багцыг санхүүжүүлэхээс үүдсэн төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлсэнтэй холбоотой. 

Бүтцийн тэнцлийн дүрмийг нэвтрүүлж хэрэгжүүлснээр огцом өсөлт, уналтын мөчлөгүүдийн үр 
нөлөаөг үр дүнтэй арилгаж, улмаар урьдчилан таамаглдахуйц, тогтвортой төсөвтэй болж чадсан. 
Чили улс ДНБ-ийхээ гэравны-нэгтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгө хуримтлуулсны ач тусаар бусад улс 
оронтой харьцуулбал хямралын шуургыг амжилттай даван туулж байна. Хямралаас ядуу иргэдийг 
хамгаалах санхүүжилт зэрэг эдийн засгаа дэмжих хөрөнгө мөнгийг Чили улс дотооддоо нийлүүлж 
байна. Чили улсын өсөлтийг дэмжих багц нь дангаар дотоодын эх үүсвэрээс санхүүжигдэж буйгаас 
гадна татварын түвшинг ДНБ-ий 1%-тэй тэнцэх хэмжээгээр бууруулж, харин урсгал зардлыг 1%, 
хөрөнгө оруулалтыг 0.8%-иар тус тус нэмэгдүүлсэн. Уул уурхайн салбарын огцом өсөлтийн үед 
төсөвт төвлөрүүлсэн их хэмжээний чөлөөт үлдэгдлийг хэрэхэн зарцуулж байсан нь тухайн үед 
шүүмжлэлд өртөж байсан ч эдүгээ ашигтай болох нь нотлогдож, улс төрийн санал асуулгын 
судалгаагаар зөв зүйтэй алхам гэж үзжээ.  

    Эх сурвалж, Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд: Блүмбэрг, Чили улсын Сангийн Яамны Төсвийн 
хороо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

4. Бодлогын арга хэмжээ 

2009 оны эхнээс Засгийн газар хямралын эсрэг бодлогын оновчтой арга хэмжээ 
авсан... 

Огцом уналтыг бодитой мэдэрсэн Засгийн газар хямралын эсрэг олон талт боломжит арга 
хэмжээг харгалзан авч үзсэн. Үүнд их хэмжээний урьдчилсан төлбөр авч ашигт малтмал 
экспортлох урт хугацааны гэрээ байгуулах, Засгийн газраас 1.2 тэрбум ам.долларын бондоор 
санхүүжүүлэх замаар эдийн засгийг дэмжих багц хэрэгжүүлэх зэрэг арга хамруулав. Эдийн 
засгийн нөхцөл байдал дордож, олон улсын хөрөнгийн зах зээлд боломжит нөхцлөөр нэвтрэх 
түвэгтэй болсон тул эрх баригч хоѐр гол намын зүгээс ОУВС зэрэг бусад хөгжлийн 
түншлэгчдийн дэмжихүйц бодлогын цогц олон арга хэмжээнүүдийн талаар зөвшилцөлд хүрч 
эхэлсэн.   

Төсөв, мөнгө, валютын ханш, санхүүгийн бодлогын чиглээлэр олон арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэв. (Хүснэгт 1) Тухайлбал, валютын ханшны өсөлтийг зогсоохын тулд Монгол Банк 
2009 оны 3-р сард бодлогын хүүг 9.75% байсныг 14% болгож огцом өсгөсөн. Монгол Банкнаас 
төгрөгт итгэх итгэлийг сэргээх үүднээс төгрөгийн нэрлэсэн ханшийг халж, валютын арилжааг 
долоо хоног тутамд 2 удаа дуудлага худалдааны зарчмаар явуулах механизмыг нэвтрүүлэв. 
Төсвийн хувьд нэмэлт арга хэмжээ авахгүй нөхцөлд 2009 оны төсвийн алдагдал ДНБ-ий 12%-
д хүрэх төлөвтэйг 2009 оны эхээр урьдчилан тооцсон. Төсвийн алдагдлыг санхүүгийн 
зохистой түвшинд барихын тулд Засгийн газар зардлаа танах буюу орлогоо нэмэгдүүлэх, 
эсвэл аль алиныг хослуулах шаардлага гарсан. Эдийн засгийн хямралын үед төсавт 
төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх нь ярвигтай тул Засгийн 2009 оны төсвийн зардлыг эрс 
бууруулахаас өөр сонголт хязгаарлагдмал байсан ба 2009 оны 3 ба 6-р саруудад төсвийн 
тодотгол хийсэн. Мөн оны 6-р сард хийсэн тодотголоор төсвийн алдагдлыг ДНБ-ий 5.8%-д 
(364 тэрбум төгрөг) хүргэх зорилт тавьсан бөгөөд жилийн эцсийн дүнгээр ДНБ-ий 5.4%-д (328 
тэрбум төгрөг) барьж чадсан байна.  

Хүснэгт 1. 2009 онд хэрэгжүүлсэн бодлогын арга хэмжээний тойм  
Салбарууд Бодлогын арга хэмжээ: 

Төсвийн бодлого: Алдагдал ДНБ-ний 5.4 хувьд хүргэх, 2009 оны төсвийн 6-р сарын зорилт нь 5.8%-иас 
доош буулгах 
Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хасаж танах  
Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний зардлыг хасах, ажилд авах явцыг зогсоох  
2009 онд гаднаас хөнгөлөлттэй зээл авахыг хязгаарлах 

Валютын ханш ба 
мөнгөний бодлого: 

Монгол Банк бодлогын хүүг 14% хүргэж өсгөн, гадаадд валютын дуудлага худалдаа 
нэвтрүүлсэн 

Банкны салбар: 
 

Дампуурсан хоѐр банкны эрх хүлээн авах үйл ажиллагаа явагдаж байна.  
Нэг банкинд олон улсын нэр хүндтэй аудитороор аудит хийлгэж банкны хөрөнгийг 
шилжүүлж авсан.  

Хоѐр дахь банкинд эрх хүлээн авагч томилж аудит хийж байна. Чанартай хөрөнгийг 
ашиглах зорилгоор Төрийн Банк байгуулав.  
Монгол Банк хөрөнгийн зохимжтой шаардлагуудыг нэмэгдүүлэв  
Монгол Банк нь Хадгаламжид баталгаа гаргах тухай хуулийг хянаж, тодруулга хийв  

Уул уурхайн 
салбхр: 

Оюу Толгойн гэрээ болон бусад холбогдох бодлогын арга хэмжээнд гарын үсэг зурав. 
(ГАТ-ыг хүчингүй болгох г.м.)  
Олборлох үйлдвэрийн ил тод байдлын санаачилга ахицтай байна.  
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Олон улсын ба гадаад улс орны хандивлагчдын дэмжлэг хүртэж ... 

2009 оны 3-р сарын 14-нд Засгийн газар хөгжлийн түншлэгчиддээ үйл ажллагааны төлөвлөгөөг 
танилцуулсан. Макро эдийн засгийн нөхцөл байдлыг тогтворжуулахад Монгол улсад дэмжлэг 
үзүүлэх хүрээнд ОУВС-гийн Удирдах Зөвлөл Тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд 229 сая 
ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл олгохоор 2009 оны 4-р сарын 1-нд шийдвэрлэсэн.    

ОУВС-гийн дэмжлэгт хөтөлбөрийн гол зорилго нь төсөв, мөнгө, санхүүгийн салбарын 
бодлогоор дамжуулан макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг сэргээх, хямралаас эмзэг 
бүлгийн иргэдийг хамгаалах явдал юм. Түүнчлэн засгийн газраас макро эдийн засгийн хүрээг 
оновчтой тодорхойлсноор олон улсын хамтын нийгэмлэгээс санхүүгийн дэмжлэг илүү өргөн 
хүрээнд хүртэл нөхцөл бүрдэнэ.   

Гэвч, гол анхаарах асуудал нь уул уурхайн салбарын орлого ДНБ-ий 10%-тай тэнцэхүйц 
хэмжээгээр буурах уналтыг зохистой шийдэхийн тулд төсвийн оновчтой тохиргоо хийх явдал 
байв. 2009 ба 2010 онд төсвийн алдагдал ДНБ-ий 6% ба 4%-д хүрэхээр байгааг тус хөтөлбөрт 
уялдуулсан бөгөөд тухайн үеийн тооцоогоор 2009, 2010 онуудад төсвийн санхүүгийн нийт 
алдагдал 205 сая ам.долларт хүрэх төлөвтэй байжээ. Төсвиийн тохиргоо нь төсвийн зардлыг 
хязгаарлахад түлхүү чиглэсэн. Дотоод эх үүсвэрээс санхүүжигдэх улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын зардлыг хойшлуулснаар их хэмжээний хэмнэлт бий болгоно. Мөн төсвийн 
байгууллагын орон тоо ба цалинг нэмэгдүүлэхгүй царцаах, хавтгайруулан олгож буй 
нийгмийн халамжийн тэтгэмж болон бараа, үйлчилгээний бусад зардлыг бууруулах замаар 
цаашдын хэмнэлт бүрдүүлнэ гэж үзсэн. Цаашид төсвийн орлого, зардлагын огцом өсөлт, 
бууралтаас сэргийлэх үүднээс зэсэд ногдуулах гэнэтийн ашгийн татварын орлогын дийлэнх 
хэсгийг хуримтлуулахад чиглэсэн бүтэц зохион байгуулалтын оновчтой орчин нэвтрүүлэхээр 
төлөвлөжээ. Банкны салбарт итгэх итгэлийг сэргээх, хямрал болон түүнийг сааруулах арга 
хэмжээний үр дагавраас эмзэг бүлгийн иргэдийг хамгаалахад чиглэсэн мөнгөний болон валют 
солилцооны бодлогод цаашдын шинэчлэлийг хандуулна.  

Энэхүү хөтөлбөр нь тус улсын гадаад валютын нөөцийг хамгаалах, төгрөгийн нэрлэсэн 
ханшийг уян хатан байлгах, инфляцийн хөөрөгдлийг тогтвортой бууруулахад чиглэж байв. 
Валютын арилжааг дуудлага худалдааны зарчмаар явуулах шинэ тогтолцоог валют 
солилцооны  зах зээлийн ханшийг тогтоох боломжтой, ялгаварлан гадуурхахаас ангид, ил тод 
механизмыг бүрдүүлэх зорилгоор нэвтрүүлсэн. Дотоодын банкны салбарт итгэх итгэлийг 
сайжруулах зорилгоор, банкин дахь хадгаламжид баталгаа гаргах болон банкны хяналт 
удирдлагыг бэхжүүлэх замаар өнөөгийн орчинг цаашид сайжруулах арга хэмжээг тус 
хөтөлбөрт уялдуулж тусгав. Үүнээс гадна хүн амын гуравны-нэг хувь нь ядуурлын шугамаас 
доогуур амьжиргаатай байгаа нөхцөлд нийгмийн хамгааллын тогтолцоог сайжруулах нь 
энэхүү хөтөлбөрийн нэг гол бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд нийгмийн нэн ядуу хэсгийг зохистой 
хамгаалах нөхцлийг бүрдүүлэх юм. Азийн Хөгжлийн Банк ба Дэлхийн Банктай хамтран төр 
засгаас нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг зорилтот бүлэгт илүү, оновчтой чиглүүлэх 
замаар халамжийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, ядуу өрхийн хүртэх тэтгэмжийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэхэд оршино.  

ОУВС-гийн дээрх хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байна. 2010 оны 3-р сард ОУВС-гийн 
Удирдах Зөвлөлөөс дөрөв дэх шатны үнэлгээг баталснаар 15.33 сая зээлжих тусгай эрх (23.4 
сая ам.доллар)-тэй тэнцэх хэмжээний зээл авах боломж бүрдсэн.  Үүгээр тус хөтөлбөрийн 
хүрээнд нийт 122.64 сая ЗТЭ (187.4 сая ам.доллар)-тэй тэнцэх зээл аваад байна. Макро 
эдийн засгийн шинэчилсэн мэдээлэл ба хүрээг тусгасан гүйцэтгэлийн шалгуур боловсруулах 
хүсэлтийг Захирлуудын Зөвлөл мөн батлав. Зөвлөлийн гаргасан хэвлэлийн мэдээнд Монгол 
улсын макро эдийн засгийн төлөв байдал бодитой сайжирж байгаа болон Засгийн газраас 
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улсын төсвийн санхүүжилтийг сайжруулах талаар гаргасан ахиц дэвшлийг тэмдэглэжээ. 
Төсвийн тохиргоо болон төсвийн сахилга батыг баримтлах хэрэгцээ шаардлагыг онцлон, 
ялангуяа УИХ-д өргөн барьсан нийгмийн халамжийн багц хууль болон төсвийн тогтвортой 
байдлын тухай хуулийн төслүүдийг яаралтай батлах шаардлагатайг цохон дурдсан байна. 
Банкны салбарыг бэхжүүлэх ач холбогдлыг мөн онцлон тэмдэглэж, УИХ-аас банкны салбарт 
бүтцийн өөрчлөлт хийх цогц төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхийг гол чухал арга хэмжээ хэмээн 
чухалчлав.    

Төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор Дэлхийн Банкнаас 60 сая ам.долларын зээл олгохоор 
амласан. Үүнийг хямралд хамгийн их өртсөн бодлогын шинэчлэлийг дэмжих зорилгоор 
хөгжлийн бодлогын санхүүжилт хэлбэрээр хоѐр хувааж (2009 онд 40 сая ам.доллар, 2010 онд 
20 сая ам.доллар) олгохоор болсон. Эхний санхүүжилтийг 2009 оны 7-р сард олгосон бөгөөд 
дараахь бодлогын чиглэлүүдийг анхаарч үзэв. Үүнд: (i) төсвийн бодлого ба менежмент: уул 
уурхайн салбарын орлогоос хэт хамааралтай, (ii) нийгмийн хамгааллын салбар: эдийн 
засгийн хямралын ядуу давхаргад үзүүлэх сөрөг нөлөө, (iii) санхүүгийн салбар: дэлхий 
дахины хямралын нөлөөнд ноцтой өртсөн төдийгүй  2008 оны эцсээр нэг томоохон банкны 
дампуурал амссан, (iv) уул уурхайн салбар: эдийн засгийг сэргээхэд салбарын ач холбогдол 
зэрэг болно2. Хөгжлийн бодлогын санхүүжилтийн 2 дахь хэсгийг олгох бэлтгэл ажил хийгдэж 
байгаа бөгөөд 30 сая ам.доллар болж нэмэгдсэн.  

Засгийн газар мөн Азийн Хөгжлийн Банк (60 сая ам.доллар), Япон улсын Засгийн газар (50 
сая ам.доллар)-аас дорвитой дэмжлэг авсны зэрэгцээ АНУ туслалцаа үзүүлэх бодитой 
амлалт өгсөн билээ. Үүний үр дүнд төлбөрийн болоод төсвийн тэнцлийн санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийн цоорхойг нөхөж чадлаа. Дэлхийн Банк, АХБ, Япон ба Авсрали улсын засгийн 
газрууд 2009 оны төсвийн тэнцлийг дэмжихээр амласан (нийт 133.5 сая ам.доллар) 
санхүүжилтийг 2009 оны 7-р сард шилжүүлсэн байв. Мөн хугацаанд Монгол Банкны 
төлбөрийн тэнцлийг дэмжих ОУВС-гийн Тогтворжуулалтын (стэнд-бай) хөтөлбөрийн хүрээнд 
олгох 169 сая ам.долларыг олгосон.   

Оюу толгойн хөрөнгө орууулалтын гэрээг баталснаар уул уурхайн салбарт чухал 
шинэчлэл хийв.  

Дэлхийн түвшний томоохон уул уурхайн төсөлд тооцогдох Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын 
гэрээг 2009 онд Айвенхоу Майнз, Рио Тинто компаниудтай байгуулснаар уул уурхайн 
салбарын шинэчлэл ба хөгжилд бодитой ахиц дэвшлийг авчирсан (Шигтгээ 3). Тус гэрээнд 10-
р сарын 6-ны өдөр гарын үсэг зурах хүртэлх үйл явцын хүрээнд бодлогын чанартай олон 
тооны асуудлыг тодорхой болгосны зэрэгцээ хөрөнгө оруулалтыг татахад тулгарч байсан 
саад тотгорыг халсан. Тухайлбал, Гэнэтийн ашгийн татварыг3

 2011 оны 1-р сараас бүрэн 
халахаар шийдвэрлэсэн. Зам барих болон ус хангамжийн дэд бүтцийг барьж байгуулах, үйл 
ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хувийн хэвшилд олгох, бодлогын орчныг 
либеральчилж зөөлрүүлэх, алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлж тооцох хугацааг уртасгах талаар 
ААН-ийн орлогын татварын хуулийн заалтыг өөрчлөх зэрэг бусад эерэг өөрчлөлтүүдийг 
дурдаж болно. Түүнчлэн, цаашдын уул уурхайн гэрээ хэлцэлд Оюу толгойн гэрээг стандарт 
жишиг болгон ашиглах боломжтой юм.    

                                                           
2
 Дэлхийн Банк (2009), Хөгжлийн бодлогын зээлийн хөтөлбөрийн төслийн баримт бичиг, 6 дугаар сар (Дэлхийн 

банкны баримт бичиг, тайлан мэдээний цахим хуудас: http://go.worldbank.org/ROT5TQLVC0.   

3
 Гэнэтийн ашгийн татвар нь зэс, алтны үнэ 2600 ам.доллар/тонн ба 850 ам.доллар/унц гэж тогтоосон босгоос 

дээш гарсан орлогод 68%-ийн татвор ногдуулж байгааг хэлнэ. ГАТ-ийн орлогоос хадагаламж, нийгмиийн хөтөлбөр, 
дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх зорилгоор Монгол Улсыг Хөгжүүлэх Санд төвлөрүүлдэг. Бодит 
байдалд 2006 оноос 2008 оны эцэс хүртэл ГАТ-ын орлогоос 30%-ийг буюу ДНБ-ий 4.9%-тай тэнцэх хөрөнгийг 
нөөцөлж, 70%-ийг нийгмийн халамжийн тэтгэмж, хөрөнгө оруулалтад зарцуулсан байна. 
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Гэвч шинээр хайгууул ба олборлолт явуулахад ноцтой саад учруулахуйц бусад арга хэмжээг 
авсан. Оюу толгойн гэрээ хэлцэл эцэслэж дууссан даруйд НӨАТ-ын тухай хуулинд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулав. Тус нэмэлт өөрчлөлтөөр уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортлоход түүнийг 
үйлдвэрлэхэд ашигласан батаа материалд төлсөн НӨАТ-ыг буцааж олгохгүй болсон. Энэ нь 
олборлогч компаниудын үйл ажиллагааны зардлыг эрс нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ ашиг орлого 
буурахад нөлөөлнө. Түүнчлэн, ашигт малтмалын лиценз олгохтой холбоотой эрх зүйн 
зохицуулалтын чухал арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үйл явц удаашралтай байна.  

 

Шигтгээ 2.  Дэлхийн Банкнаас олгох төсвийн дэмжлэг батлагдав.  
 

Монгол улсын төсвийг дэмжихэд 40 сая ам.доллар олгох асуудлыг Дэлхийн Банккны Захирлуудын 
Зөвлөл 2009 оны 6-р сарын 25-нд баталсан бөгөөд Засгийн газар 7-р сарын 2-нд соѐрхон дэмжив. 
Тус дэмжлэг нь ОУВС, Азийн Хөгжлийн Банк, Япон болон Авсрали улс зэрэг хөгжлийн 
түншлэгчдийн зүгээс Монгол улсад хямралыг давж гарахад туслах хүчин чармайлтын нэг хэсэг юм. 
Монгол улсын төсөв санхүүг дэмжих Дэлхийн Банкны дэмжлэг нь Хөгжлийн Бодлогын Зээл (ХБЗ)-
ийн хэлбэртэй 40 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл юм.

a
 

ХБЗ нь хоѐр шаттай зээлийн эхний хэсэг бөгөөд ХБЗ2-ийг 2010 онд олгохоор төлөвлөсөн бөгөөд 
зэсийн үнэ унаснаас цочрол гүнзгийрсэн хямралын эсрэг арга хэмжээ авахад Засгийн газарт 
дэмжлэг үзүүлэх, мөн эдийн засгийг сэргээхэд туслалцаа үзүүлэх зорилготой. ХБЗ2 нь эдийн 
засгийг сэргээх салбарын ач холбогдлыг харгалзан, төсвийн бодлого ба менежмент, нийгмийн 
хамгаалал, санхүүгийн болон уул уурхайн салбарыг шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.   

Төсвийн бодлого ба менежментийн талаар ХБЗ нь хөрөнгө оруулалтын төсөв төлөвлөлтийг 
сайжруулах, тухайлбал суурь дэд бүтцийн засварыг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр 
шинэчлэлийг дэмжихийн тулд Банкны зүгээс тэргүүлэх чиглэлийг эрэмбэлэх ба сонгох оновчтой 
шалгуур боловсруулах, дэд бүтцийн төслүүдийг санхүүжүүлэх талаар техник туслалцаа үзүүлнэ. 
Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр нийгмийн халамжийг эмзэг бүлэгт зохистой чиглүүлсэн тогтолцоо 
бүрдүүлэхэд Нийгмийн Хамгаалал Хөдөлмөрийн Яамд туслалцаа үзүүлэх замаар Дэлхийн Банк 
АХБ-тай хамтран нийгмийн халамжийн шинэчлэлэлийг дэмжинэ. Санхүүгийн салбарт итгэх 
итгэлийг сайжруулах ба банкны салбарын хяналт удирдлагыг бэхжүүүлэхэд санхүүгийн салбарын 
дэмжлэгийн зорилго оршино. Санхүүгийн салбарын бэрхшээлийг шийдэмгий, ил тод аргаар 
шийдвэрлэх нь ирэх жилүүдэд банкны салбарыг бэхжүүлэх үндэс суурийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ 
Оюу толгойн уурхай ашиглалтад орж эдийн засаг сэргэхээс өмнө банкны салбарыг  бэлтгэхэд 
туслалцаа үзүүлэх үүднээс дээрх дэмжлэг чухал ач холбогдолтой.  

Дунд ба урт хугацаанд өсөлтийг дэмжих гол хөдөлгөгч хүч болох үүднээс уул уурхайн салбарт 
анхаарал хандуулна. Уул уурхайн томоохон төслийн талаар хийж буй гэрээ хэлцэлд тулгуурлан, 
уул уурхайн салбарын бодлогын хүрээг тодорхой болгох, сайжруулах талаар Засгийн газар, УИХ 
хамтран ажиллаж байна. Үүнд олон улсын стандартад (Экваторын зарчмууд) нийцсэн төдийгүй 
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага (EITI) хөтөлбөрийн хүрээнд нотлогдож 
сайшаагдсан хариуцлагатай уул уурхайн туршлагыг хөгжүүлэх хүчин чармайлт багтана.  

ХБЗ-ийн баримт бичгийг бүрэн эхээр нь Дэлхийн Банкны http://go.worldbank.org/ROT5TQLVC0 

сайтнаас авч үзнэ үү.  

a
 Энэ нь 40 жилийн дараа эргэж төлөгдөх, гэхдээ эхний 10 жилд төлбөрөөс чөлөөлөгдөх, жилд 0.75 хувийн 

үйлчилгээний төлбөр төлөх нөхцөлтэй хөнгөлөлттэй зээл юм.  
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Шигтгээ 3 Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ 
Оюу толгойн орд нь дэлхийн хамгийн том зэс-алтны ашиглагдаагүүй орд бөгөөд Өмнөговь 
аймгийн нутагт, БНХАУ-ын хилийн хойно оршдог. Монгол улсын Засгийн газар Оюу толгойн 
ордыг ашиглах Хөрөнгө оруулалтын гэрээг 2009 оны 10-р сард Рио Тинто (Их Британи – 
Австрали), Айенхоу Майнз (Канад) компаниудтай байгуулж 2010 оны 3-р сарын 1-нээс хуулийн 
хүчинтэй мөрдөгдөж эхэлсэн. Гэрээний гол онцлог нь Засгийн газар Оюу толгой төслийн 
лиценз эзэмшигч Айвенхоу Майнз Монголиа Инк компанийн хувьцээны 34%-ийг эзэмшинэ.   

Уурхайг барих зардал 4 тэрбум ам.доллар болохоор тооцоолсон. Уурхайн барилгын бүрэн 
хэмжээний ажлыг 2010 онд эхлүүлэх Айвенхоу–Рио Тинтогийн хамтарсан болзолт төсөв 758 
сая ам.доллар болж байгаа бөгөөд мөн ийм хэмжээний хөрөнгийг ирэх хэдэн жилд 
зарцуулахаар төлөвлөсөн нь эдийн засагт бодитой эерэг нөлөө үзүүлэх төлөвтэй байна.    

Уурхай 2013 онд ашиглалтад орсноор эхний ээлжинд 35 жилийн турш жилд 500000 тон зэс, 
500000 унц алт олборлохоор төлөвлөж байна. Уурхайн ашиглалтын хугацааг 60 орчим жил 
байхаар тооцжээ. Оюу толгойн төслөөс олох аж ахуйн нэгжийн албан татвар, нөөц ашигласны 
төлбөр, НӨАТ, ногдол ашиг зэрэг орлогыг 2013 оноос эхлэн төсөвт  төвлөрүүлнэ. Урьдчилгаа 
төлбөр болон хувь эзэмших зээлийг нөхөн төлсний дараа 2016 оноос цэвэр ашиг төсөвт орж 
ирнэ. Гэрээний гол нөхцлийг дор тайлбарлав. Үүнд:    

Эзэмшил ба санхүүжилтийн нөхцөлүүд: Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулинд 
заасны дагуу Монгол улс Оюу толгой төслийн лиценз эзэмшигч Айвенхоу Майнз Монголиа Инк 
(АММИ) компанийн хувьцаа/хөрөнгө оруулалтын 34%-ийг Эрдэнэс МГЛ төрийн өмчит 
компаниар дамжуулан эзэмших бөгөөд Айвенхоу Майнз компани нь 66%-ийн давуу эрхтэй 
хувьцааг тус тус эзэмшинэ (Айвенхоу Майнзын хувьцааны 22%-ийг Рио Тинто эзэмшдэг). 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш хоѐр жилийн дотор Айвенхоу Майнз 
нь Оюу толгойн уурхайн барилгын ажлын санхүүжилтийг шийдэврлэнэ. Санхүүжилт 
шийдэгдсэнэээс хойш олборлолт таван жилийн дотор эхлэх ѐстой.  

Түүнчлэн Айвенхоу Майнз нь Монгол улсын Засгаас гаргах ѐстой 34%-ийн хувьцааны анхны 
хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлнэ. Үүнийг 870 сая ам.долларын зээлийг дотоодын, 
ам.доллараар нэрлэсэн зээлийн хэлбэрээр олгох бөгөөд 2014 оноос эхлэн зээлийн эргэн 
төлөлт, ногдол ашиг, хүүгийн төлбөрийг жилийн 9.9%-ийн хүүтэйгээр Айвенхоу Майнзед төлөх 
бөгөөд АНУ-ын хэрэглээний үнийн индексээр тохируулга хийгдсэн байна. Засгийн газар эхний 
30 жилийн гэрээний хугацааг дахин 20 жил сунгаснаас хойш нэг жилийн дотор одоогийн 
эзэмшил хувьцаанд дээр нэмж 16%-ийг эзэмжих эрхтэй. Гэвч Айвенхоу Майнз нь төслийн 
менежментийг хариуцаж, ТУЗ ба хувьцээ эзэмшигчдийн хурал дээр шийдвэрлэх саналын 
эрхтэй байна.  

Айвенхоу Майнз нь Засгийн газарт төсвийн дэмжлэг болгож 250 сая ам.долларын урьдчилгаа 
төлбөрийг гурван шаттай олгохоор зөвшөөрсөн бөгөөд Засгийн газрын 5 жилийн хугацаатай, 
жилийн 3.8% хүүтэй өрийн бичгээр баталгаажуулна. Энэхүү 250 сая ам.долларын эхний 100 
саяыг 2009 онд багтаан Засгийн газарт шилжүүлэх бөгөөд дараагийн 50 саяыг 2010 оны 3-р 
сарын эцсээр буюу Хөрөнгө оруулалтын гэрээ  
хүчин төгөлдөр болсноос хойш 14 хоногийн дараа, харин үлдсэн 100 саяыг ил болон далд 
уурхайг барихад шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрэн төвлөрүүлснээс хойш 14 
хоногийн дараа (2011 онд) шилжүүлнэ.  

Татвар: Бусад чухал ач холбогдолтой нөхцлүүдэд үйл ажиллагааны ба татварын 
тогтвортой орчин хамаарна. Айвенхоу Майнз нь Оюу толгойн ордын бүтээн байгуулалтын 
хугацаанд хийгдэх хөрөнгө оруулалтад 10%-ийн татварын хөнгөлөлт эдэлнэ. Хууль тогтоомжид 
илүү таатай өөрчлөлт ороогүй нөхцөлд үүнээс өөр татварыг тус төсөлд ногдуулахгүй. Монгол 
улс өөр нэг хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулахдаа илүү тааламжтай нөхцөл олгосон бол 
Айвенхоу Майнз тэрхүү хууль, журам, гэрээнд хамрагдаж татварын орчны тогтвортой байдлыг 
хангах хүсэлт тавих эрхтэй.  
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Хөдөлмөр эрхлэлт: Гэрээнд мөн Монгол ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид
4
 ажиллуулах, 

сургалтын тэтгэлэг
5
 олгох талаарх хүчин чармайлтыг тодорхой тусгасан. Гэрээ хүчин төгөлдөр 

болсон өдрөөс хойш 90 хоног ба 6 сарын дотор Оюу толгой төсөлд ажиллах Монгол ажилчдыг 
сургах 5 жилийн дэлгэрэнгүй, иж бүрэн сургалтын стратеги болон төлөвлөгөөг Засгийн газарт 
хүргүүлэхээс гадна олон улсын шаардлагад нийцсэн уул уурхайн боловсрол, сургалтын 
хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх ажилд Засгийн газар дэмжлэг үзүүлнэ. Айвенхоу Майнз нь цалин 
хөлсийг шударгаар тогтоож, ижил үнэлгээтэй ажлын хөлсийг ижил түвшинд төлж олгоно.  

Бизнесийн хөгжил: Монгол улсын Засгийн газраас зэсийн баяжмалд нэмүү өртөг шингээх 
сонирхолтой байгаа учраас тус улсад хайлуулах үйлдвэр байгуулах эдийн засгийн үр ашгийн 
тооцоог Айвенхоу Майнз нь ашиглалт эхэлснээс хойш 5 жилийн дотор тооцож гаргасан байна. 
Хайлуулах үйлдвэр байгуулах тохиолдолд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр барьж босгох 
бөгөөд Засгийн газар тус хайлуулах үйлдвэрт Рио Тинтогийн зэс хайлуулах технологийг 
ашиглах эрхийн талаар хүсэлт тавьж болно. Оюу толгойн баяжмалыг ийм хайлуулах үйлдвэрт 
Засгийн газраас тавьсан арилжааны нөхцөлтэйгээр, дэлхийн зах зээлийг үнээр нийлүүлэх 
боломжтой.  

Айвенхоу Майнз, Рио Тинто компаниуд нь аль болох Монголын талын бараа, үйлчилгээ болон 
Монгол улсад үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмж, бараа материалыг худалдан аввах, ашиглахад 
илүү анхаарахыг зөвшөөрсөн. Мөн орон нутгийн бизнес, аж ахуйн нэгжүүдэд тэргүүн ээлжинд 
согнгогдоно. Орон нутгийн иргэдийг сургалтад хамруулах, ажилд авах бололцоог нэн тэргүүнд 
хангаж ажиллана. Түүнчлэн Оюу толгойн төсөлд бараа, үйлчилгээ нийлүүлэх чадавхитай орон 
нутгийн бизнесийг хөгжүүлэх, тэдгээрийг төрөлжүүлэхэд туслалцаа дэмжлэг үзүүлнэ. Оюу 
толгойн төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбоотой эрх ашиг нь хөндөгдсөн малчин өрхүүдэд 
нөхөн олговор олгоно.   

Айвенхоу Майз нь Засгийн газрын үүүсгэн байгуулсан ―Өмнийн говийн бүсийн хөгжлийн 
Зөвлөл‖-ийн үйл ажиллагаа дэмжин оролцоно. Уг зөвлөлдөх зөвлөл нь тус бүс нутгийн 
хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох бөгөөд нь засаглал, дотоодын шилжилт хөдөлгөөн, хот 
төлөвлөлт ба хөгжил, боловсрол болон тусгай мэргэжлийн сургалт зэрэг асуудлыг 
шийдэвэрлэх арга замыг авч үзэн хэлэлцэнэ.    

Байгаль орчны менежментийн шилдэг жишиг ба усны нөөцийн ашиглалт 

Айвенхоу Майнз байгаль орчныг хамгаалах талаарх Монгол Улсын болон олон улсын дүрэм, 
стандартад нийцсэн, орчин үеийн дэвшилтэт олборлолт, боловсруулалтын техник, технологийг 
ашиглах ба эдийн засгийн боломжтой цар хүрээнд байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг 
багасгахуйц үр ашигтай хэлбэрээр явуулна. Төслийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө ба 
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн тайланг гурван жил тутамд эрх бүхий байгууллагад 
хүргүүлж, олон нийтийн хүртээл болгоно. Агаар, ус, хөрс,амьтан, ургамалд аливаа 
материаллаг сөрөг нөлөөлөл үзүүлсэн нь тогтоогдвол уг нөлөөллийг арилгах зардлыг төсөл 
хариуцна.  

Оюу толгойн төслийн явцад Айвенхоу Майнз уг төсөлтэй холбоотой зорилгоор илрүүлсэн усны 
нөөцийг ашиглах эрхтэй. Илрүүлсэн усны нөөц хэрэгцээнээс илүү гарах нөхцөлд бусад аж 
ахуйн нэгжид ашиглуулж болох бөгөөд хайгуулын зардлын тодорхой хэсгийг уг аж ахуйн 
нэгжээр нөхөн төлүүлнэ. Айвенхоу Майнзын илрүүлсэн усны нөөцийг тухайн сум, орон нутгийн 
ахуйн хэрэгцээнд, малчин өрхүүдэд болон мал аж ахуйн зориулалтаар ашиглуулна. Ахуйн 
хэрэглээнд зөвшөөрсөн илүүдэл усны нөөцийг зөвхөн орон нутгийн, арилжааны бус хөдөө аж 

                                                           
4
 Төсвийн нийт ажилчдын 90-ээс доошгүй хувь нь Монгол ажилчид байна. Барилгын ажил, аливаа өргөтгөлийн 

явцад барилгын ажилчдын 60-аас доошгүй хувь, уурхай ба уурхайн холбогдолтой ажлын гэрээт ажилчдын 75-аас 
доошгүй хувь нь Монгол ажилчид байх юм. Таван жилийн дотор инженер техникийн ажилчдын 50-иас доошгүй 
хувийг Монгол мэргэжилтнүүд болгож, арван жилийн дотор 70 хувь болгосон байхаар гэрээнд заасан. 

5
 Зургаан жилийн хугацаанд Монгол улсын их дээд сурдаг 120 оюутанд тэтгэлэг олгох ба гадаадын 

их дээд сургууль сурдаг 30 оюутанд тэтгэлэг олгоно. 
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ахуйн зориулалтаар ашиглуулна.  

Усны хэрэглээг аль болох бууруулах, усны нөөцийг зохистой ашиглах, боломжтой бол усыг 
дахин ашиглах зорилгоор орчин үеийн технологи горимыг хэрэглэнэ. Олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг сахих зорилгоор уурхайн зориулалтаар  хашиж хаасан газрын байгаль орчинд учирсан 
хохирлыг арилгаж, нөхөн сэргээлтийгзохих дүрэм журмбн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.    
Уурхай хаах төлөвлөгөөг хаах хугацаанаас 7 жилийн өмнө ―эскроу‖ дансанд байршуулсан 
хөрөнгөөс санхүүжүүлнэ.  
 

Эрчим хүч ба зам тээврийн дэд бүтэц 

Төслийн хэрэгжүүлэхэд шаардагдах эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэр бүрдүүлэхийн тулд 
Айвенхоу Майнз нь дотоодоос, эсхүл гадаадаас хангах эрхтэй бөгөөд үүнд Оюу толгой ордоос 
Монгол-Хятадын Улсын хил хүртэлх өндөр хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам барих ажил 
хамаарна. Төслийнэрчим хүчний хэрэгцээг хангах зорилгоорхамгийн тохиромжтой байршилд 
нүүрсээр ажиллах цахилгаан станц тэрээт гүйцэтгэгчээр бариулах, салхи, нарны сэргээгдэх 
эрчим хүчний нэмэлт эх үүсвэрийг бий болгох, ашиглах эрхтэй. Гэвч үйл ажиллагаа эхэлснээс 
хойш 4 жилийн дотор эрчим хүчний нийт хэрэгцээг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх нүүрсээр 
ажилладаг цахилгаан станц буюу цахилгаан эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнээс сонгон хангах 
ѐстой. Айвенхоу Майнз Оюу толгойн ордоос Гашуун сухайт хүртэл дим дамжсан ологн улсын 
авто зам барьж болох бөгөөд үүнийг татвар ногдох жилийн орлогоос санхүүжүүлэн, харин 
замын засвар арчилгаа, хэрэглэгчдийн тарифф хураах ажлыг Засгийн газар хариуцна. Засгийн 
газар нь Оюу толгойн орчмоос Монгол-Хятадын улсын хил хүртэл төмөр зам барих, ашиглах, 
эсхүл барих, ашиглах зөвшөөрлийг гуравдагч этгээдэд олгохоор шийдвэрлэвэл энэхүү төмөр 
замыг өрсөлдөхүйц, арилжааны нөхцөлөөр үл ялгаварлах зарчмаар ашиглах боломжийг Оюу 
толгой төсөлд олгох боломжтой.  
 

Эх сурвалж: Рио Тинто, Монгол улсын Засгийн газар, Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд. 
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5. Эдийн засаг хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? 

Засгийн газар макро эдийн засгийн цогц, оновчтой бодлого авч хэрэгжүүлжсний зэрэгцээ олон 
улсын ба гадаад улс орнуудын төсөв санхүүгийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалахад чиглэсэн 
тэмжлэг, техник туслалцааны үр дүнд 2009 оны дунд үеэс эхлэн эдий засаг бодитой сэргэж 
эхэлсэн. Өмнө дурдсанчлан, Оюу толгойн хөрөнгө орууллалтын гэрээг баталсан нь уул 
уурхайн салбарт чиглэсэн эерэг уур амьгалыг сэргээх, эдийн засгийн ерөнхий төлвийг 
дээшлүүлэхэд бодитой дөхөм үзүүлэх маш чухал үйл явдал боллоо. 

2009 оны эхний огцом уналтаас хойш бодит үйл ажиллагаа сэргэсэн.  

Монгол улсын эдийн засаг маш ноцтой уналтад орсон. Түүхий эдийн үнэ унаж, уул уурхайн 
салбарын эрч далайц суларснаас эхний цочрол үүдэлтэй төдийгүй банкны салбарын 
тогтворгүй байдал нь зээлийг хумихад хүргэж улмаар эдийн засгийн үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлсэн. 2008 онд 8.9%-ийн өсөлттэй байсан эдийн засаг 2009 онд 1.6%-иар буурчээ. 
Үүнд хамгийн их өртсөн салбар нь барилгын салбар бөгөөд өнгөрсөн жилд 50 гаруй хувиар 
үйлдвэрлэлийн хэмжээ буурчээ. Үүний дараа бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, 
боловсруулах үйлдвэрлэл орж байгаа бөгөөд тус салбаруудын 2009 оны өсөлт 29%, 12%-иар 
буурсан дүн гарав. (Зураг 18).  

Гэвч 2009 оны сүүлийн улиралд өсөлтийн хэмжээ эерэг хандлагатай нэмэгдсээр (өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад) 2010 оны эхний улиралд 7.6%-д хүрлээ (Зураг 18). Уул уурхай ба 
жижиглэнгийн худалдаа, мөн тээвэр, холбооны салбаруудад сэргэж ирсэн. 2010 онд ДНБ-ий 
өсөлт 7%-иас давах төлөвтэй байгаа нь Оюу толгой ордыг ашиглахтай холбоотой дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалт ихээхэн нэмэгдсэнээс үүдэлтэй.   

Зураг 18. 2009 онд ДНБ-ийн бодит өсөлт 
буурсны дараа огцом сэргэж байна.  

 Зураг 19. 2009 оны эцсээр үнэгүйдлийн 
дараа инфляцитай холбоотой дарамт 
нэмэгдсэн 

жилийн өөрчлөлт %  

 

 Улаанбаатарт ХҮИ-ийн 
инфляци

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар, 

Дэлхийн Банк. 
 Жич: Өөрөөр тусгаагүй бол, дээрх диаграмд 

Улаанбаатар хотын ХҮИ-ийг харуулав. 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар, 

Дэлхийн Банк. 
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2010 онд эдийн засгийн сэргэж, цаашид өсөн нэмэгдэх хандлага нь сүүлийн үед 
хэрэглэгчийн үнэ нэмэгдэхэд нөлөөлсөн.  

2009 оны эхээр эдийн засаг уналтад орсноор, ХҮИ-ийн инфляцийн түвшин огцом унаж, 8-11-р 
саруудад түр боловч сөрөг үзүүлэлттэй болсон. Энэ нь 2008 оны дэлхий дахинд хүнс болон 
түлшний үнийн хямрал, мөн дотоодын эдийн засгийн уналтын үр дагаврын тусгалыг илтгэнэ 
(Зураг 19). 2009 оны эцсээр инфляцийн түвшин тогтворжиж, 2010 оны 2-р сараас хойш 
дунджаар 8 хувь орчимд байна (Зураг 19). Энэ нь өнгөрсөн жилийн зуданд олон тооны мал 
сүрэг хорогдсоноос мах зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоос гадна 
эдийн засгийн сэргэхийн зэрэгцээ суурь инфляци сайжирч байна. Үнэхээр 2009 оны 4-р 
улирал болон 2010 оны эхэнд Улаанбаатар хотын улирлаар тооцсон хэрэглээний үнийн суурь 
ба ерөнхий индекс нь сар тутам 2-3%-иар өсч байгааг харуулсан. Цаашид инфляцийн 
түвшинг өмнөх хөөрөгдлийн үед (2008 оны 8-р сар) хүрч байсан 33.7% хүртэл муутгаж 
дордуулахгүй байх сорилт тулгарч байна.  

Төсвийн зарцуулалтыг танаж, орлогыг нэмэгдүүлсэн нь сүүлийн саруудад 
төсвийн балансыг дээшлүүлэхэд  дөхөм болсон ч төсвийн тогтвортой байдлыг 
дээшлүүлэх нь цаашдын нэн тэргүүний зорилт хэвээр байна.  

2009 оны 4-р улиралд төсвийн орлогын бууралт тогтворжиж, зарцуулалтыг танаж хумьсны үр 
дүнд төсвийн алдагдлын төлөв байдал сайжирсан (Зураг 20). Ерөнхийд нь авч үзвэл, 2009 
оны төсвийн зарцуулалтын төлөвлөлт 364 тэрбум төгрөг (ДНБ-ий 5.8%)-тай харьцуулбал мөн 
оны төслийн баланс 328 тэрбум (ДНБ-ий 5.4% орчим) байжээ.   

Зураг 20. 2009 оны эцсээр 12 сарын гулссан 
алдагдал орлогын адил сайжирч байна.  

 Зураг 21. Засгийн газрын төсвийн 
зардал мөн сайжирч байв... 

ДНБ-нд эзлэх %*  Бодит дүнгээр өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулсан 
зардлын %  

 

 

 

Жич: * 2008, 2009 оны ДНБ-ий үзүүлэлт ба 2010 оны 
урьдчиллсан төлвийг ашиглан тооцсон ДНБ. ** Төсвийн 
зарлагаас цэвэр зээлийг хасч зөвхөн урсгал ба хөрөнгийн 
зардлыг багтааж төсвийн тохиргоот тэнцэл. 

Эх сурвалж: Сангийн Яам, Дэлхийн Банк.  

 Эх сурвалж: Сангийн Яам, Дэлхийн Банк. 
Хайрцганд буй тоо нь 2009 оны 4-р сартай 

харьцуулбал 2010 оны 4-р сарын цэвэр зээлийн 
өсөлтийн бодит хувиар илэрхийлнэ.  

 

2009 оны төсвийн орлого нь 2008 оныхтой харьцуулбал нэрлэсэн дүнгээр 7.5%-иар багассан 
нь зэсийн үнийн уналтаас үүдэн уул уурхайн салбарын төсөвт оруулах орлого буурсныг 
илтгэнэ. Гэвч сүүлийн саруудад зэсийн үнэ нэмэгдэж байгаа нь уналтыг тогтоож сааруулахад 
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тус дэм болж байна. Ерөнхийдөө, 2010 оны эхний улиралд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 
төсвийн орлого ба буцалтгүй тусламж 60%-ар нэмэгдсэн төдийгүй үүнд суурь эерэг үр нөлөө 
дээрх тоон үзүүлэлтэд нөлөөлсөн. (2009 оны 3-р сараас бүх төрлийн орлогын огцом 
бууралтаас сэргэж эхэлсэн). 

Төсвийн тогтвортой байдлыг хадгалж, төсвийн алдагдлыг бууруулах зорилтыг хангахын тулд 
Засгийн газар зарцуулалтыг танасны дүнд төсвийн нийт зарцуулалт 2008 оныхтой 
харьцуулбал 5.7%-иар багассан. Төсвийн гол таналтыг хөрөнгө оруулалт ба татаасын 
зардлыг бууруулахад чиглүүлсэн. Дээрх арга хэмжээний үр дүнд цалин хөлсийг 
нэмэгдүүлсний зэрэгцээ үер усны гамшгийг арилгах, гахиан ханиадны дэгдэлтийг зогсоох, цас 
зуданд нэрвэгдсэн иргэдэд тусламж үзүүлэх гэнэтийн зардлууд нэмэгдсэн байна. Төсвийн 
зардлын тодорхой хэсэг нь хадгаламжид баталгаа гаргах тухай хууль болон банкны салбарын 
уналттай холбоотой. Нийтдээ Засгийн газрын нөөц сангаас 8.6 тэрбум төгрөг6, мөн Сангийн 
Сайдын багцаас 8 тэрбум төгрөг гаргажээ.   

2010 оны эхний улиралд төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх талаар авсан арга хэмжээ нь төсвийн 
зарцуулалтыг нэмэгдүүлэх боломж олгосноор төсвийн алдагдлын чиг хандлагыг тодорхой 
хэмжээнд тогтоож чадсан (Зураг 21). Төсвийн орлого төвлөрүүлэлт нэмэгдсэн ч, 12 сар 
үргэлжилсэн төсвийн алдагдал 4-р сард ДНБ-ий 5.8% болтлоо нэмэгдэв. Иймд төсвийн 
алдагдлыг бууруулах явцад төсвийн хэмнэлтийг хуримтлуулахын оронд төсвийн зарцуулалт 
нь орлого нэмэгдэхтэй зэрэгцэн өсч байсан нь хямралын өмнөх жилүүд шиг нэг төрлийн эх 
үүсвэрээс хэт хамааралтай өсгөж уруудах цикль руу эргэн орох вий гэсэн эмзэглэл нэлээд 
байна. Ирэх хэдэн жилд санхүүгийн нөхцөл байдал түвэгтэй хэвээр байх төлөвтэй тул 
зарцуулалтыг хумьж танах арга хэмжээг үргэлжлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Гэнэтийн 
орлогын татварыг халсан, мөн төсвийн дэмжлэг үзүүлэх хандивлагчдын санхүүжилт 
багассанаас үүдэн, ялангуяа 2011он төсвийн хувьд хүндхэн жил болох төлөвтэй.   

Гадаад эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж, түүхий эдийн үнэ өссөн нь 2009 оны хоѐр 
хагаст урсгал дансны тэнцэл бодитой сайжрахад түлхэц болсон.  

БНХАУ-ын эдийн засгийн эрчимтэй өсөлт нь Монгол улсын гадаад худалдааны балансад 
эерэг нөлөө үзүүлэв (Зураг 22). Эдийн засгийг дэмжих багц бодлогын арга хэмжээ нь аж 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлсний сацуу Монгол улсаас нийлүүлэх төдийгүй БНХАУ-
ын жилийн нийт импортын хэмжээг өсөхөд түлхэц болсон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 2009 оны Засгийн газрын нөөцийн сангийн эргэлт, Сангийн Яам 
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Зураг 22.  Экспорт сэргэснээр хятадын 
эрэлт нэмэгдэж байна.  

  

экспортын түнш орнуудаар экспортын өсөлтийн  %, 
жилээр  

  

 

  

Эх сурвалж: Монгол Банкны сар тутмын мэдээ, 
Дэлхийн Банк.  

  

 

Түүхий эдийн үнэ өссөнөөр тус улсын гадаад нөхцөл байдал сайжрахад нөлөөлсөн. 3-р сарын 
дунд үед зэсийн үнэ 2008 оны 7-р сард хүрсэн хамгийн оргил үнийн ердөө 17%-тай тэнцэж 
байв. 12-р сараас хойш нэг унц алтны үнэ 1000-1200 ам.долларын хооронд хэлбэлзэж байгаа 
нь 2008 оны эцсээр нэг унц алт 800 орчим ам.доллар байсантай харьцуулбал хавьгүй өндөр 
төдийгүй найдвартай хамгаалагдсан болон Төв Банкны худалдан авалтаар дэмжлэг 
үзүүлсний үр дүн юм. Гэвч Монгол улсын алтны экспортын доллараар илэрхийлэгдэх дүн 
буурсаар байна (Зураг 23). Алтны үйлдвэрлэгчдийг дэмжихэд чиглэсэн Засгийн газрын 
санжүүжилтээр зээл олгож байсан ч, 2008 онтой харьцуулбал 2009 онд алтны экспортын 
хэмжээ бараг хоѐр дахин буурчээ. Алтны экспорт7 буурахад нөлөөлсөн хүчин зүйлсэд 
Гэнэтийн ашгийн татвар болон Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг алт экспортлогч гол 
компаниудын алтны үйлдвэрлэл буурсныг дурдаж болно.   

Хямралаас улбаалан импортын барааны үнэ нэмэгдсэнээс үүдэн импортыг орлох дотоодын 
бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, мөн эдийн засгийн ажиллагаа саарснаас 
улбаалан төсвийн зарцуулалтыг танах зэрэг арга хэмжээний дүнд 2009 оны эхний хагаст 
импорт 50%-иар буурсан. Дотоодын эдийн засаг сэргэхтэй зэрэгцэн импортын хумигдах 
хандлага тогтворжсон. 2008 оны 21-р сараас хойш 2010 оны 1-р сард жилийн эцсийн дүнгээр 
анх удаа импортын өсөлтөд эерэг хандлага ажиглагдсан (Зураг 24). Түүнээс хойш ОХУ ба 
БНХАУ-аас импортлох бараа бүтээгдэхүүн огцом нэмэгдсэн нь импорт тууштэй өсөхөд 
нөлөөллөө (аль аль нь хоѐр дахин өссөн). Гэвч 2009 оны эхний хагаст ноцтой уналтын үед 
импорт огцом буурснаас шалтгаалан жилийн эцсийн тоон үзүүлэлт нь импортын хэрэгцээний 
өнөөгийн төлвөөс зөрүүтэй байж болзошгүй.  

  

 

                                                           
7
 Мэдээллийн эх үүсвэрүүдийн хэлж байгаагаар алтны экспортын бодит цар хэмжээ их байж болох ч ГАТ 

ногдуулах болсон нь алт хууль бусаар хил давуулж наймаалахад хүргэсэн байж болзошгүй. Өөр нэг шалтгаан нь 
2011 онд гэнэтийн ашгийн татвар хүчингүй болох хүртэл алт олборлогчид алтаа эксплортлохгүй нөөцөлж байж 
болох талтай. 
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Зураг 23. Экспортын нийт өсөлт 2009 оны 
2-р хагаст  сайжирч эхэлсэн …  

 Зураг 24 … импортын эрэлт мөн сайжирч 
эхэлсэн. 

өсөлтийг өмнөх жилтэй харьцуулсан %, жилээр  өсөлтийг өмнөх жилтэй харьцуулсан %, жилээр 

 

 

 

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар, 
Дэлхийн Банк. 

 Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар, 
Дэлхийн Банк. 

 

Бараа бүтээгдэхүүн хомсдох явдал сайжирснаар урсгал дансны алдагдал 2009 оны 1-р 
улиралд ДНБ-ий 13% байсан бол мөн оны 4-р улиралд 4% болж буурсан (Зураг 6). 
Үйлчилгээний салбарт бараа худалдааны хумигдал сайжирсан ч, ДНБ-ий 3% байгаа нь (1-р 
улиралд 4% орчим) тээвэр, аялал жуулчлалтай харьцуулбал харьцангуй өндөр байна. 2009 
оныг бүхэлд нь авч үзвэл, урсгал дансны тэнцэл 340 сая ам.доллараар буурч, 382 сая 
ам.долларын алдагдалтай (ДНБ-ий 9% орчим) байв. 2009 онд үүнийг үндсэндээ санхүүгийн 
дансны8 цэвэр капиталын орлого болох 850 сая ам.долларын хөрөнгөөр (ДНБ-ий 20%) 
санхүүжүүлсэн. Гадаадын компаниудын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын ихэнх нь уул 
уурхайн салбарт ногдохын зэрэгцээ өмнөх жилийн хугацаанд бодитой нэмэгдсэн ч 2008 
оныхтой харьцуулбал 10%-иар бага байжээ. Засгийн газар болон хувийн хэвшлийн гадаадаас 
авсан цэвэр зээлийн дүн 2009 онд огцом өссөн нь хандивлагч байгууллагууд арилжааны 
банкинд олгосон зээл, тусламжаас үүдэлтэй.  

Валют солилцооны нэрлэсэн ханш 2009 оны эхэнд хямралаас үүдэн унасан ч 
2009 оны 4-р сараас тогтворжсон.  

Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш тогтоодгийг халах, мөн нэрлэсэн хүүгийн 
түвшинг өсгөх зэрэг валют солилцооны ханшны бодлогын зохицуулалтыг бараа худалдааны 
хомсдлыг хумих арга хэмжээтэй уялдуулсны дүнд 2009 оны 4-р сараас валют солилцооны 
нэрлэсэн хүү тогтворжиж ирсэн. Үүний дүнд Монгол Банк гадаад валютын нөөцийг 
нэмэгдүүлэх боломж бүрдсэн. Түүнчлэн ОУВС-гийн ТОгтворжуулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд 
олгосон нэн хөнгөлөлттэй зээл, Оюу толгой төслийн урьдчилгаа зээл, Хөдөө Аж Ахуйн 
Хөгжлийн Олон Улсын Сан (ХААХОУС)-гийн төслийн санхүүжилт, Япон улсын Засгийн газрын 
дэмжлэгтэй ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх Төслийн санхүүжилт, арилжааны банкнуудын хадгаламжийн 
орлого зэрэг эх үүсвэр валютын нөөцийг арвижуулсан. 2009 оны 12-р сарын байдлаар 
валютын нөөц өмнө байгаагүй оргил түвшин болох 1145 сая ам.долларт хүрсэн. Түүнчлэн, 

                                                           
8
 Санхүүгийн дансны баримт нь бүх дотоод гадаад иргэдийн хоорон дахь бүх гүйлгээг бүртгэх бөгөөд үүнд 

хөрөнгийн өмчлөлийн өөрчлөлтийг тусгана. Энэ нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, багцын хөрөнгө оруулалт, 
авсан ба өгсөн зээл зэрэг тухайн оронд орох буюу гадагшлах төсвийн болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын 
цэвэр дүн юм.   
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хар зах болон арилжааны банкуудын гадаад валют худалдах, худалдан авах ханшийн зөрүү 
бага хэвээр байв (Зураг 7). 

Хадгаламж эзэмшигчдийн итгэл үнэмшил тогтворжсоны дараа банкны тайлан 
балансыг эрүүлжүүлэхэд анхаарал хандуулсан.  

Валют солилцооны ханш тогтворжуулах болон төгрөгт итгэх итгэлийг сэргээх талаар Монгол 
Банкны авсан бодлогын арга хэмжээний үр дүнд 2009 оны 2-р хагаст хадгаламжийн хэмжээ 
нэмэгдсэн. Монгол Банк 2009 оны 3-р сард бодлогын хүүг 14% хүртэл өсгөсөн боловч гадаад 
валютын зах зээл тогтворжин, инфляци буурсан тул 2009 оны 9-р сард 10% болгож 
бууруулсан. Түүнчлэн Монголбанкнаас банкны өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг өсгөх, 
зээлийн эрсдлийн сангийн хүүг бууруулах, валютын дуудлага худалдаа, арилжааны 
тогтолцоог нэвтрүүлсэн.  

Монгол Банк нь бодлогын хүүгээ 5-р сараас хойш 3 удаа бууруулж 9-р сард 10%-д хүргэсэн ч, 
төгрөгийн хадгаламжийн болон зээлийн нэрлэсэн хүү бараг өөрчлөгдөөгүй нь хадгаламжийг 
татахгүй байхад нөлөөлсөн. Хадгаламжийн хувьд, зээлийн хүү нь зээлийн чанарт нөлөөлөх, 
мөн зээийн бодит өртөг зардал нэмэгдэж болзошгүй асуудал гарч байсан ч, нөөцийн 
хүндрэлтэй тулгарсан банкууд санхүүжилт олоход хүү өндөр байгаа нь гол хөдөлгөгч хүчин 
зүйл болох талтай.  

Зураг 25. 2009 оны турш хадгаламж ба 
зээлийн бодит хүү өссөн боловч, инфляци 
өссөнгүүт унасан.  

 Зураг 26. шинэ зээлийн олголт сэргэсэн.  

%-иар (жилийн хүү)  %, тэрбум төгрөг                                                                          

 

 

 
Эх сурвалж: Монгол Банк, Үндэсний Статистикийн 

Газар, Дэлхийн Банк. 
 Эх сурвалж: Монгол Банкны зээлийн нэгдсэн 

тайлан, Дэлхийн Банк. 

 

ХҮИ-ийн инфляцийн түвшин 2009 онд огцом буурсан болон нэрлэсэн хүүгийн хандлагаас 
үүдэн, эдийн засгийн хэмжээнд зээлийн бодит өртөг эрс нэмэгдсэн. Энэ нь тогтоосон бодит 
хүүгийн түвшингээс харагдах бөгөөд хувийн хэвшлийн ажиллагааг сэргээхэд саад тотгор 
учруулж байна (Зураг 25). Сүүлийн үед инфляцид гарсан эерэг хандлага нь тогтоосон бодит 
хүүг бууруулахад нөлөөлсөн ч зээлийн хүү өндөр хэвээр 13%-тай байна. 2010 онд өсөлт 
өндөр түвшинд хүрэх төлөв нь сүүлийн саруудад инфляци өндөр байх таамаглалд хүргэсний 
зэрэгцээ урьдчилж тогтоосон зээлийн бодит өртөг зардал тууштай буурч магадгүй.  
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Хямралын хугацаанд зээлийн хүртээмж хумигдсан нь банкууд Төв Банкны бонд худалдаж 
авахад хөрөнгө мөнгөө зарцуулах болсноос илт харагдаж байв. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн 
нийт хуримтлагдсан дүн 2008 оны дунд үеэс хойш хойш нэрлэсэн дүнгээр бараг 
өөрчлөгдөөгүй бөгөөд 2009 оны 2-р улирлаас 4-р улирлын эцэс хүртэл ердөө 3%-ар 
нэмэгдсэн. 2008 оны эцэс ба 2009 оны эхээр хугацаа хэтэрсэн зээлтэй харьцуулбал шинэ 
зээл олголт нэрлэсэн ба харьцангуй дүнгээр мэдэгдэхүйц багассан буюу 2009 оны 1-р 
улиралд өмнөх оны мөн үеэс 57%-иар буурчээ. Гэвч сүүлийн хэдэн улиралд ялангуяа уул 
уурхайн салбарт шинээр зээл олголт сэргэж байна (Зураг 26). Нөөцийн хямралын болзошгүй 
эрсдэл намжихийн зэрэгцээ банкны салбарын тайллан балансын чанарын доголдол 2009 оны 
турш улам тодорхой болж ирсэн. Зээлийн чанар, ялангуяа хувийн хэвшиллд олгосон  зээлийн 
чанар улам дордож, улмаар чанаргүй зээл болон үндсэн төлбөр нь хугацаа хэтэрсэн зээл нь 
2009 оны 11-р сард нийт хугацаа хэтэрсэн зээлийн 25%-д хүрсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 
даруй 5 дахин нэмэгдсэн байна (Зураг 27).  

Зураг 27. 2009 оны турш зээлийн чанар 
доройтсон … 

 Зураг 28. Барилга, хөдөө аж ахуйн салбарт 
чанарын зээлийн хувь хамгийн өндөр 
байв.  

тэрбум төгрөг   

 

 

 

Жич: хайрцагласан тоо нь хувь иргэд ба бусад 
харилцагчдад ногдох чанаргүй зээл болон нийт хугацаа 
хэтэрсэн зээлд эзлэх үндсэн төлбөрийн хувийн нийлбэр.  

Эх сурвалж: Монгол Банк, Үндэсний Статистикийн 
Газар, Дэлхийн Банк. 

 Жич: ―Бусад салбарууд‖ гэдэг нь моргеж, тэтгэвэр ба 
цалингийн зээл г.м.  хэрэглэгчдэд олгох зээлээс бүрдэнэ. 

Эх сурвалж: Монгол Банк. 

 

Банкны салбарт 2010 оны эхний улирлын эцсийн байдлаар9 чанаргүй зээл болон үндсэн 
төлбөр нь хугацаа хэтэрсэн зээл нийлээд нийт хугацаа хэтэрсэн зээлийн 21% болж буурсан 
нь чанаргүй зээлийг тогтворжуулах арга хэмжээний үр дүн юм (2009 оны 11-р сард оргилдоо 
хүрч 25% болсноос хойш) Гэвч үндсэн төлбөр нь хугацаа хэтэрсэн зээл өссөөр, 12-р сараас 4-
р сар хүртэл 23%-иар буюу 139 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Хямралын янз бүрий үр 
дагаврыг илтгэх болон зээлийн чанарыг илэрхийлэх байдлаараа чанаргүй зээлийн харьцаа 
салбаруудын дунд харилцан адилгүй. Тухайлбал, 2009 оны 4-р улирлын байдлаар 
хугацаацаа хэтэрсэн нийт зээлийн төлбөрийн дүнгийн 14% нь барилгын салбарт ногдож 
байсан ч чанаргүй зээл ба үндсэн төлбөрийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн 38%-ийг, ө.х. чанаргүй 
зээлийн нийт багцын 35%-ийг эзэлж байсан (Зураг 28). Ерөнхийдөө банкны салбар 
тогтворжих урьдчилсан төлөв харагдаж байгаа ч, 2009 онд нийт 143.3 тэрбум төгрөгийн 

                                                           
9
 Дампуурсан хоѐр банкыг оруулахгүйгээр, чанаргүй зээл ба төлөгдөөгүй үндсэн төлбөр нь нийт хугацаа 

хэтэрсэн зээлийн 15% орчим байна.  
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алдагдалтай харьцуулбал арилжааны банкууд 4-р сард 10 тэрбум төгрөгийн ашигтай 
ажиллажээ.10  

Хямрал ба сэргэлтийн үеэр бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо өгсөж, уруудаж 
байсан ч тус тоон үзүүлэлт нь хөдөлмөрийн зах зээл дээрх хямралын үр 
дагаврыг бүрэн илэрхийлэхгүй.  

Албан ѐсны ажилгүйдлийн түвшинд Хөдөлмөр, Халамж Үйлчилгээний Газарт бүртгэлтэй 
иргэдийг хамруулах ба 2008 оны 11-р сараас 2009 оны 7-р сар хүртэл  2.7-3.7% болж өсчээ 
(Зураг 29). Түүнээс хойш аажмаар буурч энэ оны 1-р улиралд 3.2% орчим болсон. Гэвч эдгээр 
тоон үзүүлэлт нь эдийн засгийн хямралын ажилгүйдэл болон бодит цалинд үзүүлсэн 
нөлөөний бодит тусгал болж чадахгүй. Албан ѐсоор бүртгэлгүй ажилгүй иргэдийг хамруулдаг 
Ажиллах хүчний 4-р улирлын түүвэр судалгаагаар ажилгүйдлийн түвшин 12.8% байв. Тус 
үзүүлэлт 2009 оны 9-р сард 10.5% орчим буюу нийт ажил хүч болох 1120 мянган иргэдийн 
142000 нь ажилгүй байсан ажээ.   

Зураг 29. Хямралын улмаас бүртгэлтэй 
ажилгүйчүүдийн тоо огцом өсөв.  

 

ажиллах хүчний %  

 

 

Жич: * Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт бүртгэлтэй , 
цалинтай ажил одоо эрхлээгүй, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч биш, идэвхтэй ажил хайж буй иргэдийг 
ажилгүйчүүд гжэж тордохойлно.  

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн газар, 
Дэлхийн Банк 

 

 

Хямралаас үүдсэн нийгмийн сөрөг нөлөө нь албан бус хөдөлмөрийн зах зээл 
дээр бодит цалин буурснаас тод харагдсан.  

Улаанбаатар хотын албан бус хөдөлмөрийн зах зээл дээр бодит орлогын өөрчлөлтийг үнэлж 
дүгнэх зорилгоор Дэлхийн Банкнаас улирал тутам түүвэр судалгаа захиалгаар хийлгэсэн. 
Түүвэр судалгаагаар эдийн засгийн удаашралын үр нөлөө өргөн хүрээтэй байгааг илрүүлсэн. 
(Error! Reference source not found.). Тухайлбал, 2009 оны 4-р  сарын түүвэр судалгаагаар 
инфляци бодит цалин хөлсийг үнэгүйдүүлж, ажлаас халагдах огцом нэмэгдсэн зэргээс 
шалтгаалан хот суурингуудын албан бус хөдөлмөрийн зах зээл дээр бодит орлогын түвшин 
60 орчим хувиар буурсныг харуулав.11 Хөдөө орон нутагт албан бус ажиллагчдын хувьд 

                                                           
10

 Зээлийн нэгдсэн тайлан, 2010 оны 4-р сар, Монгол Банк  

11
 Шигтгээ 2, Дэлхийн Банк (2009), Монгол улсын эдийн засгийн сарын тойм, 5-р сар. 
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хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдал дордож, малчид болон албан бус уурхайчдын хувьд 
ажлын байр олдохгүй, ажлын хөлс буурах, амьжиргааны өртөг нэмэгдэх зэрэг бэрхшээл нэн 
тулгамдаж байгаа нь ажиглагдсан.12 Түүнчлэн, хямралын айл өрхөд үзүүлж буй үр дагаврыг 
үнэлэх зорилгоор Дэлхийн Банк, Азийн Хөгжлийн Банкнаас чанарын түүвэр судалгаа хийж 
байна. Тус дүн шинжилгээний үр дүнг Error! Reference source not found.-т тоймлон 
толилуулав. 2010 оны 1-р сард хийсэн түүвэр судалгаагаар ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн 
нэмэгдсэн байна. Шилжилт хөдөгөөний дийлэнх хэсгийг цас зуданд мал сүргээ алдсан 
хөдөөгийн иргэд эзэлж байгааг, мөн 2-р сарын эхээр Цагаан сарын үеэр ажил хөдөлмөр  
бололцоо нэмэгдсэн хандлагыг судалгаанд харуулжээ. (хахир өвлийн цас зуднаар их 
хэмжээний мал сүрэг хорогдсон талаар Шигтгээ 5-д үзнэ үү)  

ХҮИ-ийн дефляторыг ашиглан тооцоход 2009 ны 4-р сараас 2010 оны 1-р сар хүртэлх 
хугацаанд ажиллагчдын бодит цалин хөлс дунджаар 68%-иар нэмэгдсэн байна. Энэ нь мөн 
хугацаанд нэрлэсэн орлого өсч, харин хэрэглээний үнийн индекс огцом буурсантай 
холбоотой. Үүнээс гадна түүвэр судалгаанд хамрагдсан ажиллагчдын дийлэнх нь тэдний 
цалин орлого өдөр тутмын хэрэгцээг хангахад хүрэлцэхгүй байгааг дурдсан байв.  

Хүснэгт 2 Улаанбаатар хотын албан бус хөдөлмөр зах зээлд ажилладаг ур 

чадваргүй ажилчдын нэг өдрийн цалин 

Албан бус 
хөдөлмөрийн зах 
зээл 

Албан бус ХЗЗ-ийн нийт 
ажиллагчид (тооцоогоор) 

Нэг өдритйн цалин                          
(мянган төгрөг) 

Нэг цагийн дундаж бодит 
цалин (мянган төгрөг) 

 2009/4 2009/11 2010/1 2009/4 2009/11 2010/1 2009/4 2009/11 2010/1 
 

Төсөр замын 
вагоноос ачаа 
буулгах, УБ "44" 
бүс: Гурвалжингийн 
гүүр орчим 

500 500 750 3.0-
7.0 

3.0-5.0 3.0-7.0 0.4 0.3 0.7 

Ачаа тээврийн 
компаниудад 
контейнер ачих 
буулгах 

200 200 200 8 6.0-7.0 15 0.9 0.9 1.8 

Хүнсний дэлгүүний 
бараа буулгах, ачих 
- Барс зах 

25 100 215 5.0-
10.0 

10.0-
15.0 

4.0-15.0 0.8 1.6 1.5 

Тэргэнцэр 
ажиллуулах УБ 
хотын Нарантуул 
“хар зах”   

400 300 520 5.0-
6.0 

8.0-10.0 5.0-15.0 0.4 1 1.2 

Барилгын материал 
хүргэх “100 айл”   

30 100 120 5.0-
10.0 

5.0-10.0 5.0-15.0 0.7 1.1 1.1 

Нийт дүн 
(тооцоогоор)  

1255 1200 1805   Averag
e 

0.8 1.0 1.3 

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр 2009 оны 4, 9, 11-р сарууд, 2010 оны 1-р сард 

явуулсан түүвэр судалгааны дүн  

. 

 

 

                                                           
12

 Дэлхийн Банк (2009) Хямралын өрхийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөг үнэлэх судалгаа, Эцсийн Тайлан, 5-р 
сарын 20-ноос – 6-р сарын 30. 
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Шигтгээ 4.  Монгол улсад эдийн засгийн хямралын айл өрхийн түвшинд үзүүлж 
буй үр дагавар: 3 удаагийн чанарын түүвэр судалгааны үр дүн   

Азийн Хөгжлийн Банк болон Дэлхийн Банкнаас Монгол улсын хот хөдөөгөөс сонгож авсан газруудад 
эдийн зэсгийн өрхийн түвшинд үзүүлэх үр дагаврыг үнэлж дүгнэх талаар хамтран ажиллаж байна. 
Өнгөрсөн 10 сард судалгааны багууд сонгосон газруудад гурван удаа очиж, өмнө хамрагдсан өрхүүдийг 
дахин хамруулахыг зорьсон. Чанарын судалгааны аргачлалд тулгуурлан, өнгөрсөн жилд гарсан макро 
эдийн засгийн өөрчлөлтүүд нь өрхийн түвшинд хэрхэн нөлөөлж буй мэдээллийг цуглуулж, айл өрхүүд 
орлогын ба үнийн цочролыг шийдэхэд ашиглаж буй стратегүүдийг баримтжуулав.   

Улаанбаатарт нүүж ирсэн өрхүүд өнгөрсөн 9 сард амьжиргаагаа залгуулах ажил олоход бэрхшээлтэй 
болохыг байнга дурдаж байсан. Барилгын салбарт ажиллагчдын хэлснээр (2010 оны 1-р сарын 
байдлаар) тус салбарын ажил улам хүрдэрч буй төдийгүй дээрдэх төлөвгүй гэж байв. Албан бус секторт 
ажлын төлөө өрсөлдөөн ширүүсч, мөн худалдаа наймаа эрхлэгчид тэдний орлого буурсаар байгаа 
талаар болон хог түүдэг хүмүүс олширч түүх хог олдохгүй болсон хэмээн хог түүгчид ярьжээ. Хувийн 
хэвшилд жижиг бизнесүүдэд ажиллагчид ажлын байраа хадлгалж чадаж байгаа ч тэдний цалин хөлс 
байнга хугацаа хоцордог, авч байгаа цалин нь хөдөлмөрийн гэрээнд зааснаас бага (хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээгээр тогтоосон ч), мөн тийм цалин авахын тулд уртасгасан цагаар ажилладаг ажээ. 
Ажил олох өрсөлдөөн ширүүссэн нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр ялгаварлан гадуурхах байдаал 
даамжирч, улмаар эмэгтэйчүүдийн орох хүсэлтэй ажлууд ихэвчлэн нарийн шалгуур тавьдаг талаар 
эмэгтэйчүүд мэдээлсэн.  

Түлшний үнэ нэмэгдсэнээс хотын захын дүүрэгт амьдардаг ажилчдын тээврийн зардал үлэмж 
нэмэгдэж, улмаар цалнтай ажлаасаа гарч гэр орон буюу ногооны талбайнхаа ойрхон  хувиараа орлого 
олох ажил хийхэд хүргэх түвшинд мөнгөн орлогыг бууруулахад нөлөөлжээ. Түүвэр судалгаа хийх явцад 
өргөн хэрэглээний барааны үнэ нийтлэг өндөр байсан бөгөөд наад захын хэрэгцээгээ хангахын тулд 
саван, шампунь зэрэг зайлшгүй бус хэрэглээний бүтээгдэхүүн худалдан авахаа хязгаарлахад хүрч 
байгааг иргэд байнга дурдаж байсан.   

Хөдөөгийн малчдын хэлж байгаагаар малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнэ унасны үр дагаврууд зарим 
тохиолдолд хямралаас үүдэлтэй, бусад тохиолдолд улирлын шинж чанартай байжээ. Өнгөрсөн хавар 
ноолуурын үнэ огцом унасан нь хадгалж нөөцөлсөн хөрөнгө бага төдийгүй ноолуураа хэзээ 
борлуулахаа сонгох бололцоогүй орлого бага өрхүүдэд ноцтой хүндрэл учруулав. Өргөн хэрэглээний 
(гурил, элсэн чихэр, тос г.м.) бараа бүтээгдэхүүний үнэ өссөнтэй зэрэгцэн  бараа худалдааны цочрол 
гарсан бөгөөд энэ нэр томъѐо нь зарим ядуу өрх махны үнэ хямд байхаас үл хамааран  амьжиргаагаа 
залгуулахын тулд малаа зарах шаардлага тулгарсныг илэрхийлнэ. Хүүхдүүд сургуулиас завсардсан 
тухай мэдээлээгүй ч төлбөртэй эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хандах хандлага өөрчлөгдсөн тухай 
мэдээлэл байсан. Олон малтай ба орлогын төрөлжсөн эх үүсвэртэй ядуу бус өрхүүд өргөн хэрэглээний 
бус бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг хязгаарлаж үнийн цочролыг давах чадвартай байв.   

Судалгааны явцын хэлэлцүүлгээр хамралаас үүдэлтэй материаллаг-бус олон үр дагавар байгаа нь 
ажиглагдсан. Олон зорилтот бүлгүүд архидалт ихэссэн тухай хэд хэдэн удаа дурдаж байсан нь зарим 
талаар ажилгүйдэл ба бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой байв. (ялангуяа хөдөлмөрийн зах 
зээлд анх хөл тавьж байгаа залуус). Эдийн засгийн хямралаас шалтгаалан гэр бүлийн бухимдал, 
хэрүүл маргаан, хүчирхийлэл ихэссэн талаар эмэгтэйчүүд хэлж байсан ч уртасгасан цагаар ажилладаг 
нөхрүүдэд хэрүүл маргаан ийх цаг байдаггүй гэжээ.  

Үнийн ба орлогын цочролын хэлбэлзлийг ядуу өрхүүд давж гарахад мөнгөн тэтгэмж чухал үүрэг 
гүйцэтгэх нь тодорхой юм. Энэ нь УИХ-д өргн барьсан нийгмийн халамжийн шинэчлэлийн тухай хуулийн 
дагуу хэрэгжүүлэх  ядууралд оновчтой чиглэсэн мөнгөн тэтгэмжийн хөтөлбөрийг Засгийн газар нэн 
даруй хэрэгжүүлэх шаардлагатайг харуулж байна.  

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд  
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Шигтгээ 5.  2009 оны 12-р сард цас зудны мал сүргийн хорогдох  
болон хөдөөгийн амьжиргаанд үзүүлсэн үр дагавар 

 
Азийн бусад бүс нутгийн адил Монгол оронд энэ жил ердийнхтэй харьцуулбал хахир хүйтэн өвөл 
болсон. Нутгийн ихэнх хэсгээр хүчин цасан шуурга шуурч, агаарын температур -40 хэмээс доош 
хүйтэрсэн бөгөөд улс орны хэмжээнд талаас илүү хувь нь зудын байдалтайг Засгийн газраас тооцож 
тогтоосон.    

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 80 гаруй хувь буюу 175 сум, 98000 малчид өнгөрсөн өвлийн зуданд 
өртсөн нь урьд хожид болж байгаагүй юм. Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яамны хамгийн 
сүүлийн тооцоогоор нийт малын албан ѐсны хорогдлын хэмжээ нь нийт мал сүргийн 15.6% буюу 6.9 
сая толгойд хүрчээ. Малын дундаж үнээр тооцвол, малчдын амссан хохирол өнгөрсөн нэг өвөлд 
360.3 тэрбум төгрөг болсон тооцоо гарав. Зуданд нэрвэгдсэн иргэдэд туслах зорилгоор Дэлхийн Банк 
зэрэг олон улсын байгууллагууд 11.% сая ам.долларын хандив туламж үзүүллээ.   

Хөдөөгийн айл өрхүүдийн өмч хөрөнгийн 63%-ийг мал сүрэг эзэлдэг тул зудны хохирол нь ядуурлын 
түвшинд сөрөг нөлөө үзүүлсэн нь үнэхээр санаа зовниулсан асуудал юм. Өнгөрсөн саруудад малын 
хорогдол нэмэгдсээр байсан нь одоогийн зудны гамшгийг арилгах ажил, малын тэжээл, 
хандивлагчдын хөрөнгө нөөцөд маш том бэрхшээл учруулж байна. Энэ жилийн зудыг өмнөх 
тохиолдлуудтай харьцуулбал, 1999-2002 онд жил дараалан зуд болж, улмаар 11 сая орчим толгой 
мал хорогдон (Зураг 30) эдийн засагт 413.8 тэрбум төгрөгийн хохирол (369 сая ам.доллар) учруулсан 
байна. Энэ жилийн зудны эдийн засгийн нийт үр дагаврыг үнэлж дүгнэхэд эрт байгаа төдийгүй өмнөх 
туршлагаас малын хорогдлын хэмжээ ба ХАА-н салбарын ДНБ-ий өсөлтийн түвшин нягт холбоотой 
нь тодорхой харагдсан. (Зураг 31). 

  

Зураг 30. Зудны нөлөөгөөр хорогдсон малын 
хувь хэмжээ 

 Зураг 31. Хөдөө аж ахуйн салбарын ДНБ-
ий өсөлт ба малын хорогдол, 2009 онд 

Хорогдлын хувь, бодод шилжүүлсэн хорогдол, сая 
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Жич: Бодод шилжүүлсэн нэг нэгж гэдэг нь нэг 
морь, нэг үхэр (үнээ, сарлаг), 1.5 тэмээ, зургаан хонь, 
найман ямааг хэлнэ. Хорогдлын хувь гэдэгт өнгөрсөн 
жилийн эцсийн байдлаар хорогдсон малын тоог нийт 
амьд малын тоонд харьцуулав. 

Эх сурвалж: Монгол улсын эрх бүхий 
байгууллага, Дэлхийн Банк  

 Жич: Хорогдлын хувь нь бодод шилжүүлсэн 
нийт малын хорогдлын хэмжээ. 

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар, 
Дэлхийн Банк. 
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Малын хорогдолд үзүүлсэн зудны нөлөө нь зөвхөн өнгөрсөн өвлийн нөхцөл байдлаас бус мөн 
малчдын малдаа тэжээл бэлтгэж, хашаа хороо барих чадвараас шалтгаалсан. Fodder levels are 
dependent on the previous summer’s conditions. Өмнөх жилийн зуны ган гачиг болон түүний дараах 
зудны байдал нь мал сүрэг олноор хорогдох шалтгаан болдог

13
. Түүнчлэн зудны дараах зуны нөхцөл 

байдал мөн хамаатай буюу хорогдоогүй малын тарга тэвээрэг сул байдаг. Малын хорогдол бүс 

нутгаар харилцан адилгүй. (Зураг 30-д сумын түвшний малын хорогдлыг ялгааг үзнэ үү). Энэ нь 
цаг уурын өөрчлөлтөөс гадна харилцаа холбооны дэд бүтэц, мөн зам тээвэр, төвлөрсөн зах зээл 
болон малын тэжээл олж авахад томоохон хот суурингаас алслагдсан байдлын ялгаатай байдлыг 
тусган харуулна.   

Хадлангийн нөөц бүрдүүлэх, зудгүй жилд тэжээлийн нөөц бэлтгэх бэлчээрийг ашиглахгүй байх зэрэг 
бүтэц зохион байгуулалтын механизмууд мал сүргийг зуданд хорогдуулахгүй байхад чухал үүрэгтэй. 
Социалист нийгмээс зах зээлийн эдийн засагт шилжих явцад зудыг өмнө амжилттай даван туулахад 
ашигладаг байсан олон тооны механизмууд харамсалтайгаар алга болсон. Үүнд орон нутгийн засаг 
захиргааны түвшинд хадлангийн нөөц бэлтгэх, цаг агаар тааламжтай жилүүүдэд отрын бэлчээрийг 
нөөцөнд үлдээх зэрэг багтана

14
.  

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Тухайлбал, Говь Гурвансайхан Үндэсний паркид 1939-1983, 1990-1997 онуудад хийсэн малын хорогдлын 
судалгаагаар хорогдлын голч түвшин нь зуд ба нан гачгаас шалтгаалаагүй хорогдол 6.6%, ган гачгаас зөвхөн 
шалтгаалсан хорогдол 11%, зуднаас зөвхөн шалтгаалсан хорогдол 13%, зуд ба ган гачгийн аль алинаас 
галтгаалсан хорогдол 18%-ийг тус тус эзэлж байв. (С. Бэгзсүрэн ба бусад (2004), Говь Гурвансайхан Үндэсний 
парк дахь ган гачиг ба зудыг мал сүрэг даван туулах нь, Хуурай байгалийн бүсийн сэтгүүл 59, 785-796-р тал). 

14
 ―Монгол орны малчдын амьжиргааны судалгаа‖, 2009. Нийтлэгдээгүй төсөл. Ногоон говь 

Бэлчээрийн экосистем менежментийн хөтөлбөр ба Монголын Бэлчээрийн менежментийн Холбоо, 
Швейцарын Хөгжил, Хамтын Ажиллагааны Агентлаг. 
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6. Хямралаас гарч, өсөлтийг дэмжих бодлогын орчинг сайжруулах 

Дунд хугацаанд Монгол улсын өсөлтийн дүр зураг үнэхээр тааламжтай байх төлөвтэй байна. 
Оюу Толгойн уурхайн бүтээн байгуулалт, хөгжлийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хөрөнгө 
оруулалт хийх, дэд бүтэц хөгжүүлэх хөрөнгийн зарцулалт зэрэг нь ДНБ-ний хэмжээг эрс 
нэмэгдүүлж өсөлтийн түвшин 2010-2012 онд 7% орчим, цаашилбал дунд хугацаанд 20%-д 
хүрэх төлөвтэй байна. Гэвч бодлогын орчныг тууштай сайжруулах шаардлагатай. Ирэх хэдэн 
жилд шинэчлэлийг арга хэмжээг амжилттай үргэлжлүүлэх, мөн ирээдүйн уул уурхайн 
үсрэнгүй өсөлтийг зохистой удирдах бодлогын оновчтой орчин бүрдүүлэх хоѐр үндсэн 
зорилго нь Засгийн газрын цаашдын стратегийг тодорхойлно. Тухайлбал санхүүгийн салбарт 
тулгарч буй бэрхшээлийг шийдэмгий, тунгалаг арга замаар даруй шийдэх нь ойрын жилүүдэд 
эдийн засгийн ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт ба хөрөнгийг орох урсгалыг нэмэгдүүлэхэд тус 
салбарыг угтвар нөхцлийг хангах боломж олгоно. Нийгмийн хамгааллын салбарт 
шинэчлэлийн дунд-хугацааны шинэчлэлийн зорилго нь одоогийн хавтгайруулан олгож буй 
мөнгөн тэтгэмжийг зохистой чиглүүлэх замаар ядуу эмзэг бүлгийн нийгмийн хамгааллыг 
сайжруулахад оршино. 

Ойрын жилд уул уурхайн салбарын үсрэнгүй хөгжих явцад Голланд өвчний эрсдэл бөгөөд 
өмнөх ―нийтээрээ үрэлгэн байх‖ нөхцөл байдалд эргэж орох эрсдэл тулгарч болзошгүй 
эмзэглэл бий. Иймд төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг батлах нь өсөлтийн жилүүдэд 
дээрх эрсдлээс сэргийлэх үүднээс төсвийн зардлыг хязгаарлах зорилготой. УИХ-д өргөн 
барьсан дээрх хуулийн төсөлд уг зорилгыг хэрэгжүүлэх гурван дүрэм багтсан. Үүнд, төсвийн 
өрийн дээд хязгаарыг ДНБ-ий хувиар тогтоох, төсвийн зардлын өсөлтийг тогтвортой түвшинд 
хязгаарлах, зэсийн үнийн өөрчлөлтийг урт хугацаанд урьдчилж тооцох зэрэг болно (Шигтгээ 
7). Зэсийн үнийг урт хугацаанд урьдчилж тооцох нь ярвигтай бөгөөд учир нь тооцоолох 
аргачлалыг ойлгомжтой, ил тод байдлын тодорхойлох нь үнэн бодит тооцоолол гаргахаас 
илүү чухал ач холбогдолтой юм (Шигтгээ 8). 

Төсвийн үйл явцыг сайжруулах, үүнд төрийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь 
ашигт малтмалын үнийн савалгаатай мөчлөгийг зохистой удирдах төсвийн бусад арга 
хэмжээнд дэмжлэг үзүүлнэ. Өмнөх шинэчлэлийн үйл явц нь ирээдүйд ашигт малтмалын 
орлогыг хөрөнгө оруулалтад үр ашигтай зарцуулахад Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлэхийн 
сацуу тус оры дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ялангуяа орчин үеийн уул уурхайн дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг зардлын хэмнэлттэй, үр дүнтэй шийдвэрлэхэд чухал ач 
холбогдолтой. Өсөлтийн таатай төлөв байдал нь хөрөнгө оруулалтын томоохон, цөөн тооны 
төслөөс шууд шалтгаалж байгаа нөхцөлд дээрх асуудал чухал ач холбогдолтой. Тэдгээр 
төслийн нэг нь Оюу толгой юм. Иймд уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх, дагалдах дэд бүтцийг 
бүтээн босгох ажлыг нэн даруй хэрэгжүүлбэл зохино.  

Гэвч Монгол улс дахь төсвийн хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэлийн үйл 
явцад олон тооы сул талууд байна. Шигтгээ 9-д төсвийн хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтын 
үр ашгийг сайжруулах хэрэгцээ шаардлагын цар хүрээ, түвшинг шинжлэв. Монгол улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт болон гүйцэтгэлийн явцад тулгарч буй 
бэрхшээлүүдийг Error! Reference source not found.-т замын салбарын хөрөнгө оруулалтын 
жишээгээр тайлбарлаж харуулав. Эдгээр мсул талууд нь шинэ хөрөнгө оруулалтад төдийгүй 
санхүүжилт, засвар үйлчилгээний гүйцэтгэлд нөлөөлж, улмаар төсвийн санхүүжилт 
дутагдалтай эрчим хүч, замын салбарын элэгдэл, эвдрэл гэмтэл ноцтой байдалд хүрсэн 
(Зураг 32). Эцэст нь Error! Reference source not found.-т улсын хөрөнгө оруулалтын 
шинэчлэлийн баг нэг чухал хэсэг болох Төр, хувийн эвшлийн түвшнлэлийн талаар 
толилуулав. Ийм түншлэлийн хэлбэрүүд нь Монгол улсын дэд бүтцийн бодит хэрэгцээ 
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шаардлагыг хангах, тухайлбал уул уурхайн салбарын хөгжлийг дэмжих хүчин чармайлтыг 
санхүүжүүлэх боломжит механизм юм.  

2010 оны төрийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр төсвийн салбарт хийгдэж буй нааштай 
алхамууд нь ирээдүйд уул уурхай, эрдэс баялагийн салбараас орж ирэх орлогыг үр ашигтай 
ашиглаж хөгжлийн чухал тулгамдсан асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх явдлыг 
баталгаажуулах талаар Монгол улсын өмнө тулгамдаж буй зарим бэрхшээлтэй асуудлыг 
тодотгон дурдсан байна. Ерөнхийлөгч 2010 оны төсвийн төсөлд хориг тавьсан хэдий ч УИХ-
аас 2009 оны 11-р сард өөрчлөлт хийлгүй баталсан. Ерөнхийлөгчийн хоригт сонгуулийн 
тойргуудад хуваарилсан 76 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хамаарч 
байсан бөгөөд УИХ-ыг эрх мэдлээ ашиглаж татвар төлөгчдийн мөнгийг сонгуулийн 
тойргуудад хуваарилсан гэж буруутгасан боловч, төсвийн санхүүггийн байр сууринаас авч 
үзэхэд дээрх шийдвэр нь ноцтой анхаарал татаж гаагийн учир нь хөрөнгө оруулалтын эдгээр 
төслийн ихэнх нь техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа, зураг төсөл байхгүй явдал юм.   

Эдийн засаг, техникийн үзүүлэлтийн судалгаагүй буюу техникийн зураг төсөлгүй төслийг 
баталсан явдал нь Монгол улсын Үндсэн хуулийг зөрчиж байгаа үйлдэл юм. (15.2-р зүйл). 
Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг хууль тогтоох байгууллага үл хэрэгсэж, төсвийн тухай 
хууль нэгэнт хэрэгжиж эхэлсэн учраас 2010 оны төсвийн тухай хууль Монгол улсын Үндсэн 
хуулийг зөрчиж буй талаар нэг иргэн Үндсэн хуулийн цэцэд хандсан гаргасан байна. Хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөний талаар олон нийт Үндсэн хуулийн хүрээний асуудал 
дэвшүүлснээс үүдэн УИХ-аас Монгол улсын Үндэсний Аудитын Газарт 2010 оны төсөвт 
тусгагдаж батлагдсан төрийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг төлөвлөж, боловсруулсан үйл 
явцад аудит хийхийг даалгажээ. Аудитын дүгнэлтээр хөрөнгө оруулалтын нийт төслийн 7 
орчим хувь нь ямар нэгэн стратегийн баримт бичигтэй холбоогүй, нийт 600 барилга 
байгууламж, их засварын ажлын төслийн 180 нь эдийн засаг, техникийн үзүүлэлтийн 
судалгаагүй эсвэл техникийн зураг төсөлгүй  болохыг тогтоосон байна (Үндсэн хуулиар 
заавал хийхийг шаарддаг). Үнэ өртгийн тухайд аудитын дүгнэлтээр төрийн хөрөнгө 
оруулалтын төсөлд зарцуулахаар тусгасан нийт 447.7 тэрбум төгрөгийн 18.3 тэрбум төгрөг нь 
эдийн засаг техникийн үзүүлэлтийн судалгаагүй, 4.5 турбум төгрөгийн төсөл хангалттай 
төсвийн санхүүжилтгүй, 21.9 тэрбум төгрөгийн төсөл тухайн төслийн үйл ажиллагааг хийж 
хэрэгжүүлэх хүчин чадал хүрэлцэхгүй (хэмжээ, багтаамж), 11.1 турбум төгрөгийн төсөл 
хөрөнгө оруулалт, өмчлөлийн тодорхой зорилгогүй, 12.4 тэрбум төгрөгийн төсөл хөрөнгө 
оруулалтын бус төсөл байсан (ЖДҮ-ийг дэмжих, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, малчдыг 
дэмжих арга хэмжээ гэх мэт) зэрэг дутагдлыг илрүүлсэн байна. Дээр дурдсан ангилалд 
давхардан тоогоор тусгагдсан байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. Үүнээс үүдэн, 4-р сарын 5-нд 
эхэлсэн УИХ-ын хаврын чуулганаар 2010 оны төсөвт тодотгол хийж нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
шахалт дарамт нэмэгдсэн.  

Уул уурхайн салбарыг шинэчлэх ба түүний тунгалаг байдлыг дээшлүүлэх үйл хэргийг тууштай 
үргэлжлүүлэх нь шинэ хайгуулын ажил нэмэгдүүлж, байгаль орчин ба нийгмийн тогтвортой 
хөгжлийг бэхжүүлэхэд түлхэц өгнө.   Бодлогын орны тодорхой бус байдлыг нэмэгдүүлэхээс 
зайлсхийх нь амин чухал юм. Тухайлбал, хямралын өмнө уул уурхайн салбарт Гэнэтийн 
ашгийн татвар болон төрийн эзэмшлийн тухай шинэ шаардлагууд нэвтрүүлэх зэргээс үүдсэн 
тодорхой бус орчин нь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд саад тотгор учруулсан 
(Зураг 33).  

 

 

 

 



38 

 

 

 

Зураг 32.  Их засварын зардал шинэ 
хөрөнгө оруулалттай харьцуулахад 
буурсан  

 Зураг 33. Ашиглалтын ба олборлолтын 
ажиллагааны хандлага.  

тэрбум төгрөг, шинэ хөрөнгө оруулалтын %-иар           лицензийн тоо, өргөдөл 

 

 

 
Жич: Замын санг 2007-2010 оны их засварт 

хамруулав. 
Эх сурвалж: Монголын эрх бүхий байгууллага, 

Дэлхийн Банк. 

 Эх сурвалж: Монголын эрх бүхий байгууллага, 

Дэлхийн Банк. 
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Шигтгээ 6.  Голланд өвчин 
Голланд өвчин гэж юу вэ? 

Ашигт малтмалын салбар үсрэнгүй хөгжих нь тухайн орны орлогыг нэмэгдүүлэх ч, улмаар зарлагыг 
ихэсгэдэг. Үүнээс үүдэн зах зээлд худалдаалагддагүй салбарт үнэ тарифф өсөх боловч гадаад зэх 
зээлд өрсөлддөг барааны үнэ өсөх боломжгүй байдаг. Ингэснээр валютын бодит ханш 
(худалдаалагддаг барааны үнэтэй харьцуулбал худалдаалагддаггүй барааны үнэ өснө) чангарч, гадаад 
валютаар дотоодын зах зээл дээр өмнөхтэй харьцуулбал цөөн тооны бараа бүтээгдэхүүн худалдаж 
авах нөхцөл үүсдэг. Үүний дүнд боловсруулах салбарын харьцангуй ашиг олох чадвар сулардаг. 
Төсвийн зардлын үр дагавар нь нэмэлт орлогыг дотооддоо хэр хэмжээгээр зарцуулж байгаагаас 
шалтгаалдгийг анхаарвал зохино. 

Голланд улсад юу тохиолдсон бэ?  

Голланд өвчин хэмээх энэхүү нэр томъѐо нь 1980-д оны эхээр Голланд улс анх энэ өвчнөөр өвчилсөн 
гэж оношлогдсоноос үүссэн. Тэр үед Голландын эдийн засаг хямралын байдалтай, ДНБ-ий хэмжээ 
1981, 1982 онд буурч байсан (Зураг 34). 1959 онд байгалийн хийн орд илрүүлж ашигласнаас хойш 
байгалийн хийн ашиг орлого харьцангуй тогтвортой байв. 1970 онд газрын тосны хямралын уршигаар 
эрчим хүчний үнэ гэнэт өссөн нь 1970 онд Засгийн газрын хийн түлшний орлого нь ДНБ-д 0.1% эзэлж 
байсан бол 1980 оны эхний хагас гэхэд 4% болж өссөн.  

Газрын тосны эхний хямралаас үүдэлтэй эдийн засгийн уналтын эсрэг  Засгийн газар төсвийг тэлэх бодлого 
хэрэгжүүлж газрын тосны гэнэтийн орлогоос санхүүжүүлсэн. Орлогыг бараг бүхэлд нь айл өрхүүдэд олгох 
мөнгөн орлогыг нэмэгдүүлэхэд зарцуулж байсан. Энэ 
нь валютын бодит ханшийг өсгөхөд түлхэц болсон. 
1960 оноос хойш 1974 он хүртэл Голландын мөнгөн 
тэмдэг ―гилдэр‖-ийн ханш 30%-иар чангарч, мөнн 1975-
1979 онуудад улам бүр чангарсан. Төсвийн зардлын 
тэлэл хувийн хэвшлийн салбарын өрсөлдөх чадварыг 
бууруулахад дангаар нөлөөлөөгүй ба үүнд цалингийн 
гол үүрэг гүйцэтгэсэн. Цалингийн индексжүүлэлт нь 
эрчим хүчний бус салбарын борлуулалтын нөхцөл 
доройтоход бодит цалинг уялдуулах боломжийг 
хаасан. Эрчим хүчний үнэ тарифф нэмэгдсэн, 
валютын бодит ханшыг хөөрөгдсөн, ажилчдын цалин 
хэт өндөр болсон зэрэг нь зах зээлийн зах зээлийн 
салбарын ашиг орлогыг хумьсан. Үүнээс үүдэн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин огцом унасан. 
Ажилгүйдэл огцом ихсэж, улмаар нийгмийн халамжийн 
маш өгөөмөр хөтөлбөр нэвтрүүлснээс үүдэн төсвийн 
зарцуулалт огцом нэмэгджээ. Нийгмийн халамжийн 
зардал хэт өссөнөөр 1980-д оны эхэнд улсын төсвийн 
нөхцөл байдал ноцтой доройтов. 1982 онд төсвийн 
зардал нь ДНБ-ий 60%-тай тэнцэж байсан нь 1970 
онтой харьцуулбал 15%-иар өсчээ. 

Голланд улс хэрхэн хөгжиж сэргэсэн бэ? 

Шийдэмгий арга хэмжээ авах шаардлага тулгарсан. Өрсөлдөх чадварыг сэргээхийн тулд цалингийн 
өсөлтийн олон жилээр хазаарлаж, зарим жилүүдэд гилдерийн ханш сөрөг дүнтэй байсан ч түүнийг Германы 
марктай харьцуулж уясан. Эдгээр арга хэмжээ нь хөдөлмөр эрхлэлтийн таатай эерэг нөлөө үзүүлсэн. Гэвч 
төсвийн нөхцөл байдлыг сэргээх болон хөдөлмөрийн зах зээлийг идэвхжүүлэхийн тулд нийгмийн халамжийн 
бүтцэд эрс өөрчлөлт хийх, мөн төсвийн бусад зардлуудыг танах шаардлага гарсан. Төсвийн санхүүгийн 
байдал дахин сэргэж тогтворжих хүртэл 20 гаруй жил шаардагдсаны зэрэгцээ улс төрийн олон таагүй 
шийдвэр гаргахад хүрч байсан. Боловсруулах үйлдвэрлэлийн бүтцийг өөрчилж, тухайлбал оѐдлын үйлдвэр, 
хөлөг онгоцны үйлдвэр зэрэг хүнд үйлдвэрлэлийн цалин ба бүтээмж мэдэгдэхүйц буурсан ч Голланд улс 
ногоо цэцэрлэгжилтийн тэргүүлэх үйлдвэрлэгч болж чадсан.  

Зураг 34.  1970 онд Голланд өвчин тус 
улсын валютын бодит чанш чангарч, 
үйлвэрлэл буурахад хэрхэн нөлөөлсөн эсэх  

 

Эх сурвалж: AMECO, Европын Холбооны мэдээллийн сан 
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Голланд өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? 

Голланд улсын туршлагад бусад улс оронд байгалийн баялгийн орлогыг хэрхэн зохистой удирдах талаар 
сургамжтай олон тал бий. Нэгдүгээрт, байгалийн баялгын орлого ДНБ-ий 4%-тай тэнцсэн нөхцөлд түүний 
зарцуулалт нь өрсөлдөх чадвар болон ажилгүйдлийг доройтуулах бодит сөрөг үр дагавар үзүүлдгийг 
харуулсан. Хоѐрдугаарт, түр зуурын гэнэтийн ашгийг зарцуулах нь төсвийн зардлын бүтцийг тэлэхэд 
хүргэдэг. Ихэнх тохиолдолд гэнэтийн орлогын зарцуулалт нь Голланд өвчин үүсгэх гол шалтгаан болдог тул 
төсвийн оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх нь түүнээсс сэргийлэх гол гарц юм. Төсвийн орлогын түр зуурын 
хэлбэлзэл нь төсвийн зардалд нөлөөлөхгүй, харин санхүүгийн тайлан балансад зөвхөн өөрчлөлт ордог байх 
нөхцлийг хангахын тулд төсвийн багц дүрэм журам баталж мөрдвөл зохино. Өөрөөр хэлбэл, байгалийн 
баялгийн нэмэлт орлогыг дотоодод зарцуулахын оронд гадаад улс оронд хөрөнгө оруулахад ашиглах нь 

зүйтэй. 

Эх сурвалж:  Ремко ван дэр Молен (Голланд улсын Сангийн яам). Энэхүү удирдамжинд тусгагдсан үзэл бодол 
зөвхөн зохиогчийнх бөгөөд Голланд улсын Сангийн яамны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. 
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Шигтгээ 7. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль: зэсийг хайлуулж 
хөгжил цэцэглэлтэд хувь нэмэр оруулах15  

 
Монгол улсын ашигт малтмалын баялаг нь эдийн засгийн хишиг бөгөөд зохистой ашиглаж чадвал 
эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлтийг урт хугацаанд хангах боломж бүрдэнэ. Гэвч хөгжил цэцэглэлт нь 
аяндаа бий болохгүй. Үнэхээр олон улсын туршлагаас харахад энэхүү хишиг нь нөөцийн лай болох 
нь элбэг тохиолддог!a 

Ашигт малтмалын баялгийг эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлт болгоход төсвийн оновчтой бодлого 
шийдвэрлэх ач холбогдолтой. Иймд Засгийн газраас төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг 
батлуулж, төсвийн зохих сахилга батыг хөхүүлэн дэмжихэд анхаарч байна. Төсвийн оновчтой 
бодлого нь ашигт малтмалын баялгийг эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлтэд хувиргахад амин чухал ач 
холбогдолтой. Иймээс Засгийн газар хэрэгжүүлбэл зохих төсвийн сахилга батыг дэмжихэд чиглэсэн 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг батлахаар төлөлөж байна. Үүнд бодлого 
боловсруулагчдын дур зоргоор авирлах явдлыг хязгаарлах төсвийн дүрэм журмыг хуульчилна. 
Тэдгээр дүрэм нь төсвийн мөчлөгт хэлбэлзлийг зөөлрүүлэх арга хэрэгслийг бүрдүүлнэ. Өмнөх 
жишээнд дурдсан уялдаатай багц гурван дүрэм нь төсвийн сахилга батыг хангахад цогцоор 
үйлчилнэ.  Бага инфляцитай, бат бэх, тогтвортой, тэгш өсөлтийг хангах үйл хэрэгт ашигт 
малтмалын арвин нөөцийг зүй зохистой ашиглах нь Монгол улсын хувьд том сорилт болж байна.  

“Бүтцийн” алдагдалд дээд хязгаар тогтоох: Бүтцийн алдагдлын хязгаар тогтоосноор зэсийн үнийн 
өөрчлөлтөөс үүдсэн алдагдалд тохиргоо хийх боломж бүрдэнэ. Тодруулбал, төсвийн орлогыг 
тооцоолол нь зэсийн бодит бус зэсийн ―хэвийн‖ буюу ―барагцаалсан‖ үнэд тулгуурлавал зохино. Энэ 
нь төсвийг зэсийн үнийн савалгаанаас хамгаалах жийргэвч болохоос гадна зэсийн үнийн цочролыг 
эдийн засгийн бусад салбарт  тархахаас төсвийн бодлогыг хамгаалж сэргийлэх боломжтой. 
Өнгөрсөн хугацаанд зэсийн үнэ өсөхөд төсвийн зарцуулалт орлогыг дагаж нэмэгдэн, улмаар эдийн 
засагт эрэлт нийлүүлэлтийн харьцаа алдагдаж, инфляцийг хөөрөгдөхөд хүргэж байсан. Харин 
зэсийн үнэ унангуут төсвийн орлого багасч, улмаар төсвийн зардлыг огцом танах шаардлагатай 
болж байсан нь эдийн засгийн уналтыг улам доройтуулдаг. Өөрөөр хэлбэл, төсвийн бодлого нь 
мөчлөгт савалгаанд хэт өртөмтгий байв. Бүтцийн алдагдлын дүрмийг мөрдсөнөөр огцом өсөлт, 
уналтыг дагаж өөрчлөгддөг зохисгүй бодлогыг халж арилгана. Ийм дүрэм Чили улсад үр дүнтэй 
хэрэгжиж байна. 

Өрийн дээд хязгаар тогтоох: Энэ дүрмийг зайлшгүй хуульчилж дагах нөхцөл байдалд орохгүй 
байвал зохилтой. Гэвч ирээдүйд бий болох хөрөнгө баялагт хэт найдаж шаардлагагүй их зээл авдаг 
түгээмэл алдаа уул уурхайд суурилсан эдийн засагтай оронд элбэг тохиолддог тул энэ дүрэм тйим 
алдааг зохицуулж сэргийлнэ. Төсвийн өр нэмэгдэж өсөх нь тухайн орны эдийн засгийг түүхий эдийн 
үнийн өөрчлөлт, бусад цочрол, санхүүжилтийн хомсдолд хэт өртөмтгий болгодог. Өрийн дээд 
хязгаар тогтоосноор төсвийн тогтвортой байдлыг тууштай хангах Засгийн газрын хүчин чармайлтыг 
дээшлүүлнэ. 

Зардлын өсөлтийн дээд хязгаар тогтоох. Энэ нь зайлшгүй ашиглах ѐсгүй гал хамгаалагчийн 
үүрэгтэй механизм юм. Төсвийн зардал хэт хурдацтай нэмэгдэх нь эдийн засагт сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг (эрэлт нийлүүлэлтийн харьцаа хэт алдагдаж, инфляци хөөрөгдөх нягууртай). Иймд төсөв 
санхүүгийн байр сууринаас авч үзвэл, чанар ба үр ашгийг бууруулахгүйгээр зохицуулалт хийх 
ярвигтай байдаг. Оюу толгойн ордыг ашигласнаар бүтцийн орлого нэмэгдэхэд энэ дүрмийг 
хамгаалалтын механизм болгож ашигллах нь зүйтэй.  

Тоон үзүүлэлт бүхий дүрэм тогтоохоос гадна, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулинд 
төсвийн сахилга батыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны боон тунгалаг байдлын шинэчлэлийг 
тусгаж оруулна. Тухайлбал, үүнд төсвийн үйл ажиллагаанд нэгдсэн хязгаар тогтоох үйл хэрэгт эрх 
зүйн орчны дунд хугацаанд гүйцэтгэх үүрэг ролийг боловсронгуй болгох, мөн аливаа хөтөлбөрийн 
санал нь төсвийн эрх зүйн орчинд нийцүүлж зардлын үнэлгээ тооцоо заавал хийсэн байх 

                                                           
15

 ОУВС-гийн Стивен Барнет бэлтгэв. Энд тусгагдсан үзэл бодол нь зохиогчийнх бөгөөд ОУВС, 
түүний Захирлуудын зөвлөл, удирдлагын байр суурийг илэрхийлэхгүй.  
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шаардлагыг хамрууулбал зохино. Засгийн газар төсвийн оновчтой менежментийг дэмжих талаар 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухайн хууль батлахын зэрэгцээ Төсвийн багц хууль боловсрууулж 
нэвтрүүлэхээр төлөвлөөд байна. 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг бодлого боловсруулагчид зохистой чанд сахиж 
мөрдсөнөөр түүний эцсийн ашиг тус гарна. Төсвийн дүрэм болон тухайн оны төсөв нь бодлогын 
хүрээнд зайлшгүй сахиж мөрдөх хуулийн хүчинтэй байх ѐстой. Энэ нь бодлогийн аливаа/бүх шинэ 
санаачлага ба түүний төсөвт үзүүлэх үр дагавар нь түүнийг хэрэгжүүлэхээс өмнө төсвийн бодлогын 
орчинд нийцэх эсэхийг нягталж, нийцүүлэх нөхцлийг хангаж ажиллана. Тухайлбал, зарцуулалтыг 
огцом нэмэгдүүлж болзошгүй бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд бусад зардлыг хасах, эсвэл орлого 
нэмэгдүүлэх шинэ арга хэмжээ авах зэргээр тухайн бодлогын зардлыг урьдчилж шийдвэл зохино. 
Төсвийн сахилга батыг сахихын тулд бодлого боловсруулагчид ―нэг гараараа нөгөө гараа барих‖ 
зарчмыг зохистой хүлээн зөвшөөрөх ѐстой. Гэвч Монгол улсын ашигт малтмалын арвин нөөц 
баялгийг эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлтэд хувиргахад төсвийн сахилга бат амин чухал төдийгүй 
асар их өгөөж авчрах нь дамжиггүй. 

a
Тухайлбал, байгалийн нөөцөөс хамааралтай эдийн засгийн өсөлт бусад эдийн засгийн системүүдээс 

удаашралтай байдаг. Тухайлбал, Хаусманн, Ригобон нарын 2003 онд нийтлэгдсэн ―Нөөцийн лайг өөрөөр 
тайлбарлах нь: онол ба бодлогын зөвлөмж‖-ийг үзнэ үү. Дэйвис, Оссовски, Феделино нарын хянан 
тохиолдуулсан Газрын тос үйлдвэрлэгч орнуудын төсвийн бодлого боловсруулалт ба хэрэгжүүлэлт-д 
хэвлэгдсэн. (Вашингтон хот, ОУВС)

 

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд.  
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Шигтгээ 8. Зэсийн үнийг урьдчилан тооцох нь 
 
Түүхий эд боловсруулагчид болон импортлогчдын эдийн засгийн аз тохиох (азгүйдэх) явдал нь 
тухайн түүхий эдийн үнэ хэр зэрэг савлахаас шууд хамаардаг. Тухайлбал, 2008 онд унаж эхлэхээс 

өмнө таван жилд эрчим хүч ба металлын бодит үнэ хоѐр дахин нэмэгдсэн байхад хүнсний 
бүтээгдэхүүний үнэ 90%-иар өсчээ. Дэлхийн эдийн засгийн хямрал эхлэхэд металл болон эрчим 
хүчний үнэ 2007 оны оргил үедээ хүрч байсан үнээс 30 гаруй хувиар унасан бол хүнсний 
бүтээгдэхүүний үнэ 15%-иар буурсан байна (Зураг 35).  
 
Түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэл нь макро эдийн засгийн гүйцэтгэлд томоохон нөлөө үзүүлдгийг 
нотлох нэг жишээ бол сүүлийн жилүүдэд гарсан Монгол улсын өсөлт-уналтын мөчлөгөөс харвал 
түүхий эдийн үнийн урьдчилсан тооцоолол нь макро эдийн засгийн бодлого тодохойлох, төлөвлөхөд 
чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болдог байна. Тухайлбал, хэлэлцэгдэж буй Төсвийн тогтвортой байдлын 
тухай хуулийн төсөлд зааснаар Монгол улс ―бүтцийн төсвийн алдагдалд‖ орохгүй тулд зааг хязгаар 
тогтоох шаардлагатай болж байна. Ингэснээр зэсийн үнэ огцом савалж хэлбэлзэхэд ―барагцаалсан‖ 
үнийн тооцооллыг ашиглах замаар зэсийн үнийн цочрол эдийн засгийн бусад салбаруудад шилжин 
нөлөө үзүүлэхээс сэргийлж төсвийн орлогын урьдчилсан тооцоонд тохиргоо хийх боломж бүрдэнэ. 
Үүнтэй төстэй ―бүтцийн тэнцэл‖-ийн дүрмийг Чили улс амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд бие 

даасан мэргэжилтнүүдийн хоѐр баг зэсийн үнийн ―бүтцийн орлого‖ болон татварын орлогын 
урьдчилсан тооцоог боловсруулдаг.  
 
Гэвч үнийн тогтворгүй байдлаас үүдэн түүхий эдийн үнийн ирээдүйн хэлбэлзлийг зохистой түвшинд 

бодитой урьдчилан тооцоолоход хүндрэлтэй байдаг. Тухайлбал, ОУВС жилд хоѐр удаа 4 ба 10-р 
саруудад хэвлэж гаргадаг Дэлхийн Эдийн засгийн дүр төрх товхимолд түүхий эдиийн үнийн 
урьдчилсан тооцоог нийтэлдэг. Тус үнийн тооцоолллыг тухайн түүхий эдийн тухайн жилийн ба 
хэтийн олон жилээр тооцсон үнэд үндэслэж гаргадаг. Эдгээр урьдчилж тооцсон үнэ болон бодит 
үнийн зөрүү ялгааг Зураг 36-д үзүүлэв. Тухайлбал, ирэх нэг жилийн урьдчилсан тооцоолол их зөрж 
алддаг буюу бодит үнийн дүнгээс дунджаар 25%-иар  зөрөх хандлагатай. Тухайн жилдээ зэсийн 
дундаж үнийг урьдчилж тооцоход абсолют дундаж дүн 10% орчим зөрж алдах тохиолдол гардаг.  
 
Бодит байдалд ―тодорхойгүй шинжлэх ухаан‖-ыг урьдчилж тооцоход ашиглаж буй үнэлгээний арга 
хэрэгсэл нь бусад аргачлалуудтай харьцуулахад хэр зэрэг сайн байгаагаас хамаарна. Урьдчилан 
тооцоолох олон аргуудыг гурван бүлэгт ангилж болно. Үүнд: 1) эрэлт хэрэгцээний нөхцөл байдал 
зэрэг түүхий эдийн үнэд нөлөөлөх хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийхэд чиглэсэн шинжлэн дүгнэх 
тооцоолол, 2) үнийн түүхчилсэн мэдээлэл ашигладаг загварчилсан тооцоолол, 3) урьдчилан 
борлуулсан барааны үнэ гэх мэт ашиглах боломжтой бүхий л мэдээлэлд түшиглэдэг тооцоолол

16
 

зэрэг болно. Баримт нотолгооноос үзэхэд статистикийн болон шугаман нарийвчлалын хувьд 
(тодорхой үед эргэлдэх оноог тодорхойлохын тулд тухайн хугацаа урт хожуу байх нь чухал) бараа 
түүхий эдийн ирээдүйн үнийг харгалзан үздэг загварчилсан тооцооллын арга нь шинжлэх дүгнэх 
буюу түүхэн өгөгдөлд тулгуурласан аргуудаас илүү урт хугацаанд (1-2 жил) тооцоолол хийдэг 
учраас илүү сайн боловсруулагддаг. Гэхдээ энэ бол харьцангуй үнэлгээ гэдгийг тэмдэглэх нь чухал. 
Ирээдүйн үнийг хэт таамаглах явдал сүүлийн жилүүдэд бараа түүхий эдийн үнэ өсөж байгаатай 
уялдан ирээдүйн зах зээл урьдчилсан тооцооллыг алдаатай хийх магадлалтай тул найдваргүй байж 
болох талтай.

 17 
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 Ирээдүйн гэрээ хэлцэл (futures contract) гэдэг нь стандарт чанарын шаардлага хангасан тодорхой 
төрлийн түүхий эдийг ирээдүйд тодорхой өдөр, зах зээлийн тогтоосон үнэ ханшаар буюу ирээдүйн 
үнээр худалдан авах буюу боруулах тухай стандарт гэрээг хэлнэ. Иймд ирээдүйн үнэ (futures price) 
гэдэг нь түүүхий эдийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнийн хандлагыг одоогийн буюу тодорхой 
хугацааны үнэтэй харьцуулсан буюу ирээдүйд чиглэсэн үнэлгээ төсөөллийг илэрхийлнэ. 

17
 К. Боуман ба А. Хусэйн, Түүхий эдийн үнэ урьдчилж тооцох: ирээдүйн хандлага ба төсөөлөл 

дүгнэлт, 2004, ОУВС-гийн баримт  бичгийн төсөл. АНУ-ын Холбооны Нөөц Банкны Захирал Б. 
Бернанкегийн 208 оны 6-р сард тавьсан илтгэл - ―Инфляцийн дүн шинжилгээний чухал асуудлууд‖  
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Бодлого боловсруулагчид эндээс юу суралцах вэ? Эхлээд бараа түүхий эдийн үнийг 
статистикийн дэвшилтэт арга хэрэглэсэн үгүй эсэхээс үл шалтгаалан алдаагүй тооцоолох 
боломжгүй боловч ирээдүйн үнийг харгалзсан тооцоолол илүү бодитой байх магадлалтай. Хамгийн 
чухал нь бодлого боловсруулагчид урьдчилсан тооцоо хийхдээ ил тод, ойлгоход хялбар мэдээ 
баримт, арга барилыг ашиглахыг хичээх нь зүйтэй. Жишээлбэл, ирээдүйн үнийн мэдээллийг бусад 
холбогдох мэдээлэлтэй хавсарган ашиглаж болно. Эцэст нь эдгээр урьдчилсан тооцоолол нь 
тухайн мэдээлэлд тулгуурласан явцуу хязгаарлагдмал болохыг санах хэрэгтэй. Тухайн нөхцөл 
байдал өөрчлөгдсөн нөхцөлд урьдчилсан тооцооллыг ч дахин өөрчлөх хэрэгтэй болно. 

 

 

Зураг 35. Түүхий эдийн үнэ сүүлийн 
жилүүдэд огцом савалгаатай байв.  

 Зураг 36. Зэсийн үнийг урьдчилан 
тооцоход гардаг том зөрүү алдаа 

Түүхий эдийн индекс, 2000 онг 100 гэж үзэв. 

 

 Actual copper prices vs IMF forecasts (rebased, 2005=100) 

 

Жич: Эрчим хүчний индекст түүхий газрын тос, 
байгалийн хий, нүүрсний үнэ; металлд зэс, хөнгөн 
цагаан, төмрийн хүдэр, цинк, цагаан тугалга, 
никель, тугалга, уран; хүнсний индекст гурил будаа, 
ургамлын тос, мах, далайн гаралтай хүнс, элсэн 
чихэр, гадил, жүрж ордог.   

Эх сурвалж: ОУВС, Дэлхийн Банкны 
мэргэжилтнүүдийн тооцоо 

 Эх сурвалж: ОУВС, ДБ-ны мэргэжилтнүүдийн тооцоо 

 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Шигтгээ 9.  Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт  
нэмэгдсэнээр гарах үр өгөөж  

 
Өнгөрсөн арван жилд Монгол улсын нийт хөрөнгө оруулалт бодитой нэмэгдэж ирсэн. Хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ 2000 онд ДНБ-ий 25%-тай тэнцэж байсан бол 2007-2008 онд 35-40% болж өсчээ. 
Төсвөөс санхүүждэг хөрөнгө оруулалтын хувь хэмжээ хурдацтай нэмэгдэж, уул уурхайн салбарын 
эрс нэмэгдэж буй орлогоос санхүүжиж байв. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын нэрлэсэн зардал 2005, 
2008 оны хооронд долоо дахин нэмэгдэж 620 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд 2007 онд оргилдоо буюу 
ДНБ-ий 11%-тэй тэнцэх хэмжээнд очсон.  
Монгол улсын хөрөнгө оруулалт, ялангуяа 
төсвийн хөрөнгө оруулалтын цар хэмжээ 
өсөн тэлсээр байгаа ч хуваарилалтын ба 
үйл ажиллагааны үр ашиг доогуур сул 
байгаагаас үүдэн, төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын зарцуулалтыг үр ашигтай 
хөрөнгө баялагт хувиргах нь хөгжлийн гол 
сорилт болж байна. Өсөлтийн жилүүдэд 
(2005-2008) дээрх сорилт бэрхшээлийг 
ICOR /хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн 
шинжилгээ / зэрэг ―эрхий хурууны энгийн 
дүрэм‖ ашиглан харж болно. (Зураг 37). 
ДНБ-д эзлэх хөрөнгө орууулалтын хувь 
хэмжээг ДНБ-ий бодит өсөлтийн хувьд 
хувээснаар дээрх бэрхшээл харагдах 
бөгөөд харьцаа нь бага байх тусам хөрөнгө 
оруулалт ашигтай байх санааг илтгэнэ. 
2002-2008 онд ICOR-ийн харьцаадунджаар 
4 байсан нь хөгжиж буй орнуудад 
ажиглагддаг 3.5-4.5 харьцааны хүрээнд 
эерэг сайн гэсэн үг. Гэвч өнгөрсөн 
жилүүдэд зэсийн үнийн өсөлтөөс уул 
уурхайн салбарын ДНБ огцом өссөнөөс 
үүдэн, тус улсын ДНБ-д эзлэх хөрөнгө 
оруулалт болон ICOR харьцаа нь дутуу тооцогдсон байх талтай. Үүнийг уул уурхайн бус ДНБ-ий хувь 
хэмжээнд тохиргоо хийж үзэхэд 2005-2008 онд ICOR харьцаа 5.4 болж нэмэгдсэн бөгөөд энэ нь 
өсөлтийг 1 пунктээр нэмэгдүүлэхийн тулд ДНБ-ий 5.4%-тэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
шинээр хийх хэрэгтэй гэж санааг илтгэнэ. Төв Азийн бүсийг жишиг болгон бусад улс оронтой 
харьцуулахад энэ нь харьцангуй их 2002-2004 онд байсан 4.7 харьцаанаас мэдэгдэхүйц өссөн байна. 
 
Энэ асуудлыг төсвийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж талаас харвал өнгөрсөн таван жилд эрс буурсан 
дүнтэй байна. Харбергерийн тодорхойлсон аргачлалыг ашиглан үндсэн хөрөнгийн өсөлтийг 
тооцохдоо тухайн хөрөнгө оруулалтыг ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээг уг хөрөнгө орууаллтын бодит өгөөж 
гэж үзсэн. Зураг 38-д үзүүлснээр нийт хөрөнгө оруулалтын дүн (төсвийн ба хувийн хэвшил нийлээд) 
2002 онд хөрөнгө оруулалтын бодит өгөөж 18% байжээ.

18
 Гэвч төсвийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж 

2005 онд 32% болж өссөний дараа 2007 онд 6.5% болж огцом унажээ (Зураг 39). Эдгээр огцом 
өөрчлөлтүүд нь 2007 онп төсвийн хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт ДНБ-ий 10%-тай тэнцэж  хоѐр 

дахин нэмэгдсэний тусгал нөлөө бөгөөд улмаар энэ нь өгөөжийн хувийг бууруулахад нөлөөлнө.
19

 

Зураг 37. Монгол улсын ICOR харьцаа нь бусад 
хөгжиж буй орнуудаас өндөр байгаа нь хөрөнгө 
оруулалтын зарцуулалт үр ашиг сул доогуур 
байгааг илтгэнэ.  
 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны үзүүлэлтүүд, Дэлхийн Банкны 

мэргэжилтнүүдийн тооцоо.  Жич: Эдийн засгийн мөчлөгийн нөлөөг 
багасгах үүднээс ICOR харьцааны бүх тооцоонд ДНБ-ий өсөлт 
хамгийн их, бага байсан жилүүдийг оруулаагүй. Зүүн Азид – 
Хятад, Солонгос, Тайланд, Малайз, Виетнам, Индонез, Өмнөд 
Азид – Энэтхэг, Пакистан, Шри Ланк, Бангладеш, Төв Азид – 
Казакстан, Киргизстан, Узбекстан, Азербайжан, Туркменстан, 
Тажикстан, ОХУ, Латин Америкт – Аргентин, Бразиль, Эквадор, 
Перу, Чили, Колумб улсууд оров. *Монгол улсын ICOR харьцааг 
уул уурхайн бус ДНБ-ийг ашиглан тооцов. 

                                                           
18

 Дээрх тоон үзүүлэлтүүд бусад хөгжиж буй орнуудад ажиглагдсан нэлээд өндөр өгөөжийн 
түвшинтэй нийцэж байна. (Харбергер 2008, Хөгжиж буй орнуудын өсөлт ба эдийн засгийн бодлогын 
үйл явц, АНУОУХХА, 13-р тайланг үзнэ үү) 

19
 Гол төсөөлөлд 3%-ийн үнэгүйдлийн түвшин, ДНБ-ий 56%-тэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгө, 

хөрөнгийн хуримтлал нь ДНБ-ий өсөлттэй ижил хувь хэмжээгээр өснө гэж үзсэн. (Харбергер 2007, 
―Өсөлт, хөрөнгө орууулалт, хөрөнгө, өгөөж‖ үзнэ үү).  
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Түүнчлэн бодит өгөөжийн дундаж түвшин 2002-2005 онд 25% байсан бол 2006-2008 онд 16%-иар эрс 
буурсан байна. Энэ нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтын үр ашиг нэлээд буурсныг харуулж 
байна. Хөрөнгө оруулалтын бодит өгөөж нь харьцангуй өндөр төслүүд болон хөрөнгийн зардалтай 
харьцуулахад Монгол улс нь эдийн засгийн бодит өгөөж бага төслүүдэд хөрөнгө нөөцөө хуваарилж 
байгааг мөн илтгэнэ.   

 

 
Зураг 38. Нийт хөрөнгө оруулалтын 
(төсвийн ба хувийн хэвшил) өгөөж 
өнгөрсөн жилүүдэд тогтвортой байв.  

 Зураг 39. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
өгөөж 2005 оноос огцом унасан.  

 

 

  

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар, Дэлхийн 

Банкны тооцоо 
Жич: ДНБ ба үндсэн хөрөнгийн өсөлтийн хувь 

өөрчлөгдөхгүй хэвээр гэж төсөөлөв.  

 Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар, Дэлхийн 
Банкны тооцоо 

Жич: ДНБ ба үндсэн хөрөнгийн өсөлтийн хувь 
өөрчлөгдөхгүй хэвээр гэж төсөөлөв. 

 

Төслийн үндэслэлийн үнэлгээ судалгааг сайжруулах, хэрэгжүүлэлтийн асуудлыг хянаж нягтлах 
замаар төсвийн хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтыг бэхжүүлэх нь асар их өгөөж авчирна. Тухайлбал, 
2007-2008 онд төсвийн хөрөнгө оруулалт дунджаар ДНБ-ий 7%-тай тэнцэж байсан ба бодит өгөөж 
нь 15% байжээ. Хөрөнгө оруулалтын төслийн үнэлгээг сайжруулах замаар хөрөнгө оруулалтын 
бодит өгөөжийг (2002-2005 оны дундаж өгөөжтэй адил) 25%-д хүргэж чадах аваас ДНБ-ий өсөлтийг 
0.7 пунктээр дээшлүүлэх боломжтой. (тэгшитгэл= (0.25-0.15)*0.07). Ингэж тооцохын тулд Монгол 
улсын урт хугацааны дундаж өсөлт 5% байна гэж төсөөлсөн. 2008 оны ДНБ нь бодит дүнгээр 3.6 
триллион төгрөг байсан бөгөөд цаашид 5%-ийн өсөлттэй байна гэж үзвэл ирээдүйн ДНБ-ий 
өнөөгийн өртөг 72 трилллион төгрөг болно

20
. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг сайжруулсны дүнд 

өсөлт 5.7% болно гэж үзвэл ДНБ-ий өнөөгийн өртөг 84 триллон төгрөг болж өснө. Зөрүү нь 2008 оны 
ДНБ-ийг бараг 3 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэхээр байна. 

Эх сурвалж: Дэлхийн Банк 

 

 

                                                           
20

 3.6/(0.1-0.05)-тай тэнцүү. Үүнд, 0.1= хямдруулж тооцох түвшин буюу хөрөнгийн хөвөгч өртөг нь 
10%, 0.5= ДНБ-ий өсөлт 5%. 
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Шигтгээ 10.  Автозамын салбарын жишиг судалгааны үр дүн 
 

Дэлхийн Банк нь Монгол улсын замын сүлжээний 
одоогийн нөхцөл байдлыг судлах, төслүүдийн 
үргэлжлэх хугацааны сул холбоосуудыг олж 
тодорхойлохын тулд дуусаагүй байгаа болон саяхан 
хэрэгжиж дууссан 10 төслийг сонгон авч үзсэн. 
Судалгаанаас харвал Монгол улсын автозамын 
салбарт зам засварын хийгдэж дуусаагүй ажил их 
байгаагийн зэрэгцээ хатуу хучилттай замын 60 гаруй 
хувь нь муу замууд байна. Түүнчлэн салбарын 
хөрөнгө оруулалтын шинэ төслүүдийн төлөвлөлтийн 
хүрээ сул, замын ажлыг дуусгах хугацаа дунджаар 2.3 
жил (буюу 180 хувь)-ээр хэтэрсэн байна. 
2005 оноос хойш хэрэгжүүлсэн нийт 50 гаруй төслөөс улсын төсвөөс санхүүждэг 10 замын жишээг 
авч судалсан. Судалгаанд хамрагдсан төслүүдийн аль нь ч төлөвлөлтийн аль ч үе шатанд 
зардал/үр ашгийн дүн шинжилгээ хийгдээгүй байсан. Үүний гол шалтгаан нь эдийн засгийн дүн 
шинжилгээ хийх ур чадвар төрийн албан хаагчид, төслийг хэрэгжүүлэгчдийн аль алинд 
дутагдалтай байсанд оршино. Албаны хүмүүсийн хэлснээр хөдөө орон нутагт хүн амын нягтрал 
бага учраас зам ашиглалтын судалгааг хийхэд замын урсгалын үзүүлэлт хангалтгүй байдаг. 
Монгол улсад эдийн засгийн дүн шинжилгээнээс илүүтэйгээр төслийн нийгэм болон байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөлөл хамааралтай байдаг. Замын хөдөлгөөн хангалтгүй байгаа нь хямд бус 
өртгөөр шинэ зам барихад хүргэдэг ч шинээр барьж байгаа хатуу хучилттай замууд нь малын 
бэлчээрийг хамгаалж (шороон замаар жолоодохыг болиулах) байдаг төдийгүй тухайн бүс нутгийн 
дэд бүтцийг сайжруулж, нэмэгдүүлж байдаг. Ач холбогдлоор нь ангилж ангиллыг хийдэг боловч 
нийт багцийн 54 хувь нь нэн тэргүүний, 38 хувь нь дунд зэргийн 8 хувь онцын яаралгүй барих 
замууд байна.  
Түүнчлэн техник эдийн засгийн үндэслэл хангалтгүй байдгаас төслүүдийг техникийн бичиг 
баримтгүйгээр шууд гэрээлэх замаар хэрэгжүүлэх эрхийг олгодог. Судалгаанд хамрагдсан 10 
төслийн дөрвийг шууд гэрээгээр, үлдсэнийг тендерээр хэрэгжүүлсэн. Эхнийх нь гэрээнүүдийг 
байгуулахаас өмнө зохих шалгууруудаар оруулж шалгаж үзэлгүйгээр гэрээг байгуулсан төслүүд 
байсан. Газар дээр нь очиж техник технологитой танилцаагүйн улмаас өндөр өртөгтэй 
инженерингийн интервенц хийх, ажлын хүрэээг нэмэгдүүлэхэд хүргэж байсан. Арван төслийн 
долоо нь хүлээлгэн өгөх хугацаа хэтэрсэн. Төслийг хэрэгжүүлж дуусгах хугацаа 1,8 жил гэж 
төлөвлөж байсан бол дунджаар 3.1 жилд дуусгаж (70 хувийн хугацөа хэтэрсэн бол шууд гэрээлсэн 
төслүүд нь дунджаар 2.3 жил (буюу 180 хувь)-ээр хугацаа хэтэрсэн байсан.  
Автозамын багцийн хувьд хугацаа хэтэрсэн (зарим тохиолдолд төлөвлөсөн хугацаанаас 2 дахин 
урт хугацаатай байсан) гүйцэтгэлтэй төслүүд нь төлөвлөлт муу, зардлын тооцоог нарийн гүйцэд 
гаргаагүй, төлбөрийн асуудал болон барилгын салбарын сул талууд гэсэн хүчин зүйлүүдээс 
болсон байна. УИХ-аас нэмсэн төслүүдийн хувьд инженерингийн зураг төсөв байдаггүй учраас 
санхүүжилт нь байнга удааширдаг. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2010 оны төсвийг гаргахдаа 
барилгын компаниудын барих шинэ замуудыг эргэн төлөх нөхцөлтэйгөөр санхүүжүүлэх багцуулыг 
төсөвт суулгаж өгсөн.  

   
Тайлбар: энэхүү судалгааны үр дүн нь Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт 

гэсэн бодлогын баримт бичгийг гаргахад үндсэн дүн шинжилгээ болж өгсөн, 2010 оын 3-р сар, 
Дэлхийн Банкны Зүүн Ази Номхон далайн бүсийн Дэд Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Ядуурлыг 
Бууруулах, Эдийн засгийг удирдах (ЯБЭЗУ) салбар нэгж, Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын 
яам, АвтоЗамын газар.  

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банк 

Хүснэгт 2: Улсын чанартай замын 
сүлжээний нөхцөл байдал 

Нөхцөл км Нийт замд эзлэх 
хувь (%) 

Сайн  864.4 17 

Дунд 1,209.6 24 

Муу 2,925.9 59 

Нийт 4,999.9 100 
Эх сурвалж: Авто Замын Газар. 
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Шигтгээ 10.  Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл 

Төр Хувийн хэвшлийн Түншлэлийг (ТХХТ) дэд бүтцийн үйлчилгээ ялангуяа томоохон хэмжээний өртөг 
зардал шаарддаг зам, ус болон ариун цэвэр, гүүр, нисэх онгоцны буудал, эмнэлэг, сургууль зэрэгт 
түлхүү ашиглах явдал өсөн нэмэгдсээр байна. Хөгжилтэй орнуудын дундаас Их Британи, Португал 
зэрэг орнууд төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг ихээхэн хэмжээгээр ашигладаг, төрийн хөрөнгө 
оруулалтын үйл ажиллагааны 20 орчим хувийг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлдэг 
байна. ТХХТ-ийг хөгжиж буй орнууд өргөнөөр ашиглаж 1997/98 онд Азийн Санхүүгийн Хямрал үүсэхээс 
өмнө хамгийн оргил үедээ 130 тэрбум ам.долларт хүрч байжээ. Сүүлийн үеийн эдийн засгийн 
хямралын үед төрийн төсөв хүрэлцэхгүй, хувийн хэвшлийн санхүүжилт зогсонги байдалд орсон хүнд 
үед ТХХТ-ийг ашиглах явдал буурч байгаа боловч 2009 оны жилийн эхний хагаст 48 тэрбум 
ам.долларт хүрсэн тооцоо гарчээ. 

ТХХТ-ийн үндсэн шинж чанар бол хөрөнгө оруулалтыг багцалж тухайн салбарт үйлчилгээ үзүүлэх 
нөхцлийг урт хугацаатай нэг гэрээ хэлэлцээр хийж зохицуулдаг явдал мөн. Төслийн үргэлжлэх хугацаа 
ихэнхдээ 20-30 жил байх ба хөрөнгийг хувийн компани удирдан зарцуулж хянах (мөн засвар үйлчилгээг 
хариуцах асуудал хамаардаг), үүний хариуд хэрэглэгчийн төлбөр тооцох тогтолцоонд тулгуурладаг 
байна. Төлбөр гэдэгт хөрөнгө оруулалтыг нөхөн олгох болон бусад өртөг зардлыг хамааруулан 
ойлгоно. Гэрээний хугацаа дуусахаар төслийг төрийн өмчлөлд хүлээлгэн өгнө.  

ТХХТ Монгол Улсын дэд бүтцийг цаашид хөгжүүлэхэд чухал сурвалж болох боломжтой. Гэвч ТХХТ нь 
―үнэгүй мөнгө‖ биш гэдгийг анхаарах нь чухал – хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн оруулсан хөрөнгө 
оруулалтыг эргүүлэн авах учраас санхүүжүүлэгч нь өөрийн хөрөнгө мөнгийг буцаан авч чадна гэсэн 
барьцаат баталгаа шаарддаг. Эдгээр гэрээ хэлцлийн дийлэнх нь өнөөдрийн хөрөнгийн зардлыг 
ирээдүйн урсгал зардалд шилжүүлэн тусгасан болно. ―Сайн төслийг‖ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдох 
зардлыг санхүүжүүлэх нэгэн хувилбар болгож ТХХТ-ийг төр засгийн газар ашиглаж болно хэмээн 
ойлгох хэрэгтэй ба хувьчлал, хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг дэмжих бусад зорилгыг хөхүүлэн 
дэмжиж арга хэрэгсэл гэж олйгож болохгүй.  

Ялангуяа ТХХТ-ийн дагуулж ирдэг эрсдлээс Монгол Улс зайлсхийх нь чухал. Энэ нь төсвийн 
санхүүжилттэй төрийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртэй өөрөөр хэлбэл тухайн төслийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой бодит зардлыг төсөвт суулгаж өгдөгтэй ижил юм. Төлөвлөгөөг бүтээлчээр хэрэгжүүлэхийн 
тулд төрийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр нь төрийн хэрэгжүүлж буй бүх төслийг санхүүжилтийн эх 

үүсвэрээр нь ангилан харуулж үнэлж дүгнэхийг зөвшөөрөх ѐстой. Төрийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 
болон ТХХТ-ийн параллел тогтолцоо нь дараах хэд хэдэн эрсдлийг дагуулдаг: 

өслийн хүрээнд багтаж батлагдсан эсэхийг хянан 
баталгаажуулахад хүндрэлтэй,  

өртөг зардлыг хангах хөрөнгийн эх сурвалжийг хангалттай тооцоолж анхаарч үзэлгүйгээр батлагдсан 
төсөл зэрэг нь хөрөнгийн алдагдалд оруулж дэд бүтцийн үр ашигтай үйлчилгээ үзүүлэх чадварыг 
бууруулах магадлалтай;  

заримдаа хөтөлбөрт давхар тусгах зэрэг тохиолдол гардаг; ба  

мэдээллээр хангах байгууллага байхгүй. Цаашилбал төсвийн эрсдлийг тооцоолох ѐстой. Үүнд:  

 

 Эрэлтийн хамгийн доод хязгаарыг баталгаажуулах (үйл ажиллагааны хурд, хөдөлгөөний хэмжээ, ―ав 
эсвэл төл‖ гэрээгээр эрчим хүчний зохицуулалт хийх гэх мэт) ба бусад минимум орлогын баталгаа; 
болон  

сад ―эргүүлэн авах‖ хэлбэрүүдээр төр 
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буцааж авахыг шаардах тухай гэрээг цуцлах тухай заалтанд оруулсан байх  

Эдгээр эрсдлээс хамгаалахын тулд бүх төсөлд (төрийн болон ТХХТ) төслийн үнэлгээний нэгдсэн нэг 
тогтолцоо бий болгож нэн тэргүүнд чухалчлан үзэх салбар болон төслийг шударгаар сонгох явдлыг 
хангахад ашиглана. ―Муу‖ төсөл нь ямагт ―муу‖ төслөөрөө үлддэг. ТХХТ-ийн чиг хандлагыг 
ашигласнаар муу төслийг сайн төсөл болгон хувиргах ид шид гэж үгүй. Иймд Сангийн Яам санал 
болгож буй ТХХТ-ийн төслийг танилцуулах буюу гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнөх аль аль шатанд 

санал өгч баталгаажуулах ѐстой. Тухайн төслийн төсвийн бүх эрсдлийг зохих ѐсоор тооцож баталгааны 
үнийг тусгах, жилийн төсөвт тогтмол хариуцлагыг тусгах ТХХТ-д үйлчилгээний зохих төлбөрийг 
шилжүүлэх дунд шатнаас урт хугацаанд өрийн тогтвортой дүн шинжилгээ хийж баталгаажуулах, мөн 
эмзэг мэдрэмтгий байдлын шалгалт хийх зэргийг сайн тооцоолсон байх шаардлагатай. 
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7. Хэтийн төлөв 

Өнгөрсөн жилийн эцсээр Оюу Толгойн гэрээнд гарын үсэг зурснаар Монгол Улсын эдийн 
засгийн дунд болон урт хугацааны төлөв байдал өөрчлөгдөж эхлэв. Гэвч эдийн засгийн болон 
бодлогын томоохон эрсдлүүд ялангуяа банкны салбарын төлбөрийн чадвартай холбоотой 
асуудал, Оюу Толгойн уул уурхайн төсөлтэй уялдаж эрдэс баялагийн салбараас нэмэгдэн 
орж ирэх орлогын огцом өсөлтөөс өмнө ирэх хэдэн жилд төсвийн дарамт хэвээр үлдэх 
хандлагатай байна. Жишээлбэл эдийн засгийн хэтийн төлөв байдал цөөхөн тооны томоохон 
хөрөнгө оруулалтын төслүүдэд ялангуяа Оюу Толгойн төсөлд хэт найдлага тавьж түүнээс 
үндсэндээ бүрэн хамааралтай болж байна. Улмаар тухайн төслүүдийн үйл ажиллагааны цар 
хүрээ, өсөлтөд гарсан өөрчлөлт макро эдийн засгийн үр дүнд онцгой нөлөө үзүүлэх бололтой. 

Дунд хугацаанд Монгол улсын өсөлтийн дүр зураг үнэхээр тааламжтай байх төлөвтэй байна. 
Оюу Толгойн уурхайн бүтээн байгуулалт, хөгжлийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хөрөнгө 
оруулалт хийх, дэд бүтэц хөгжүүлэх хөрөнгийн зарцулалт зэрэг нь ДНБ-ний хэмжээг эрс 
нэмэгдүүлж өсөлтийн түвшин 2010-2012 онд 7% орчим, цаашилбал дунд хугацаанд 20%-д 
хүрэх төлөвтэй байна (Хүснэгт 3). Эдийн засгийн үйл ажиллагаа сэргэснээр ойрын жилүүдэд 
инфляци өсөх хандлагатай. Оюу толгойн зэсийн үйлдвэрлэл 2013 онд эхэлснэр ДНБ-ийн 
өсөлт огцом нэмэгдэж 20 гаруй хувь, цаашилбал урт хугацаанд 5.5% хүрч өсөх төлөвтэй 
байна (2015-2030). Уул уулхайн ирээдүйтэй төслүүд, тухайлбал Таван толгойн нүүрсний 
ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулснаар Монгол улс дэлхийн томоохон нүүрс олборлогч 
орон болж, улмаар өсөлтийн төлөв байдал цаашид сайжрах боломж нөхцөл нээлттэй байна.  

Хүснэгт 3: Дунд хугацаанд үндсэн үзүүлэлтүүдийн төсөөлөл 

 2008 2009 2010

f 

2011

f Бодит салбар     

ДНБ-ий бодит өсөлт (percent yoy) 8.9 -1.6 7.3 7.1 

ХҮИ-ийн инфляци (өмнөх жилээс) 23.2 1.9 7.5 5.5 

Мөнгөний салбар     

Бараг мөнгөний өсөлт (өмнөх жилээс %) 

%%percent yoy) 

-5.1 26.9 19.9 17.2 

Төсвийн байгууллага     

Засгийн газрын орлого ба тусламж (ДНБ/%) 36.1 32.9 34.5 30.6 

ЗГ-ын цэвэр зардал, зээл (ДНБ/%) 41.0 38.3 38.5 35.0 

ЗГ-ын төсвийн тэнцэл (ДНБ/%) -4.9 -5.4 -4.0 -4.5 

Төсвийн нийт өр (ДНБ/%), үүнээс: 33.8 56.4 62.7 65.0 

Дотоод өр
1
 0.1 9.3 22.7 30.4 

Гадаад өр
2
 33.7 47.1 40.0 34.6 

Төлбөрийн тэнцэл     

Урсгал дансны тэнцэл (ДНБ-д эзлэх %) -13.9 -5.6 -11.0 -21.0 

Валютын нөөц (сая $) 658 1,32

7 

1,49

2 

1,64

6 Ирэх оны эхний саруудын импорт 3.8 3.0 4.9 4.0 

Суурь:      

Нэрлэсэн ДНБ (тэрбум төгрөг) 

 

6,020 6,05

5 

7,22

1 

8,05

5 

 

 

     
 

(1)  Үүнд банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлт, Оюу толгойн төсөлд эзэмших Засгийн газрын 
хувьцаа, Оюу толгойн урьдчилгаа төлбөртэй холбоотой гарах төсвийн зардал хамаарна.(2) Үүнд 
стэнд-бай хөтөлбөрийн хүрээнд олгох ОУВС-ийн зээл хамаарна. 

Эх сурвалж: Монгол улсын эрх бүхий байгууллага, Дэлхийн Банк, ОУВС (2010). 



51 

 

 

Урсгал тэнцлийн алдагдал 2009 онд мэдэгдэхүйц сайжирсан ч Оюу толгойг ордыг ашиглахтай 
уялдан уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын бараа бүтээгдэхүүний импорт нэмэгдэхтэй 
холбоотой урсгал тэнцлийн алдагдал ирэх хэдэн жилд доройтох төлөвтэй байна. Экспорттой 
уялдуулж импортыг огцом хумих замаар худалдааны тэнцлийг сайжруулсны дүнд урсгал 
дансны тэнцэл хумигдав (Хүснэгт 4). Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын зардлыг нэмэгдүүлэх 
импортоос шалтгаалан алдагдал огцом өсч, 2009 онд 0.6 тэрбум ам.доллар байсан алдагдал 
2010 онд 2.7 тэрбус төгрөг хүрэх төлөвтэй. Оюу толгойн төсөлтэй уялдан гарах алдагдлын 
хэмжээ 2010 онд ДНБ-ий 11%-тай тэнцэх түвшинд хүрэх төдийгүй 2012 он хүртэл улам 
нэмэгдэх тооцоо гарч байна. Гэвч богино хугацааны алдагдлыг ГШХО-ын мөнгөн уртсгал 
болон хувийн хэвшлийн зээл зэрэг эх үүсвэрээс бүрэн санхүүжүүлэх боломжтой. Оюу толгой 
ашиглалтад орсноор урсгал дансны тэнцэл нэмэх болж 2014 оноос чөлөөт үлдэгдлийн 
хуримтлал үүсэх төлөвтэй.    

 

Хүснэгт 4: Төлбөрийн тэнцлийн дүр төрх 

өөрөөр тусгаагүй бол сая ам.доллар 

 2008 2009 2010f 

Урсгал дансны тэнцэл  -722 -235 -566 
(ДНБ-д эзлэх %) (-13.9) (-5.6) (-11.0) 

Худалдааны тэнцэл  -613 -158 -456 
Экспорт 2,534 1,902 2,223 
Импорт -3,147 -2060 -2,689 

Хөрөнгө ба санхүүгийн дансны 

тэнцэл, үүнээс: 

546 745 662 

ГШХО 836 426 422 
Зээл, цэвэр 189 119 1,025 

Зөрүү, орхигдол -161 0 0 
Нийт тэнцэл -337 510 96 
Санхүүжилт, үүнээс:  337 -510 -96 

Гад/ валютын нөөц (- өөрчлөлт) 342 -670 -165 
ОУВС-гийн зээл ашиглах (+) -5 160 68 

 

Эх сурвалж:: ОУВС (2010)  

 

Саяхан ОУВС ба Дэлхийн Банкны хамтарсан ―Өрийн тогтвортой байдлын дүн шинжилгээ‖-нд 
тусгаснаар төсвийн ба гадаад өртэй холбоотой эрсдэл бага байна. 2009-2010 онд Оюу 
толгойн гэрээтэй холбоотой шинээр үүсэх өрийн төсөөллийг авч үзвэл төсвийн өр 2008 оны 
түвшнээс  даруй хоѐр дахин нэмэгдэж 2011 онд 65% болох ажээ. Хэдийгээр энэ нь дунд 
хугацаанаас урт хугацаанд эдийн засгийн өсөлт, мөн төсвийн ба экспортын орлого 
нэмэгдэхээс улбаалан сайжрах төлөвтэй ч богино хугацаанд өрийн үйлчилгээ ба орлогын 
харьцаа нь 2014 онд оргилдоо буюу 34%-д хүрнэ. (2009 онд 6.4% байсан бол дурдсан хугацаа 
хүртэл өсч, дараа нь огцом унана) 

Тиймээс Оюу толгойн уурхай ашиглалтад орж орлого орох хүртэл ойрын хэдэн жилд 
төсвиийн санхүүжилтийн дарамт ихсэх төлөвтэй байна. Түүнчлэн, Оюу толгойн нөлөөгөөр 
боловч төсвийн орлого нь өнөөгийн уул уурхайн бус ДНБ-ий 40%-иас 2016 онд 60% (буюу 
тухайн үеийн ДНБ-ий 30%) болж нэмэгдэх бөгөөд тэр хүртэл төсвийн орлого нэлээд 
ачаалалтай хэвээр байна. Өрийн үйлчилгээний харьцаанаас гадна 2011 онд Гэнэтийн ашгийн 
татварыг тэглэж халахтай холбоотой төвийн орлого багасах бөгөөд үүнээс үүдсэн орлогын 
алдагдал ДНБ-ий 2% орчим болно. Оюу толгойн ашиглалтад орсноор хүртэх ногдол ашиг нь 
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тус компаниас авсан дотоод өр (Засгийн газрын 34%-ийн хувьцааг эзэмших зээл)-ийг төлөх эх 
үүсвэр бүрдүүлнэ. Тэр хүртэл Засгийн газар 2009 онд зээлсэн 75 сая ам.долларын өрийг 2010 
онд эргэн төлөх шаардлагатайгаас гадна Оюу толгой гэрээгээр авсан урьдчилгаа төлбөрийг 
2014 оноос эхлэн төлөх ѐстой. (Оюу толгойн төслийн санхүүжилтийн талаар Шигтгээ 3-т үзнэ 
үү). Төсвийн зардлын тухайд банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлт хийх өртөг зардал (аудитын 
шалгалтад тулгуурлан банк тус бүрийн төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа) нь ойролцоогоор 
ДНБ-ий 8%-тай тэнцэх төлөвтэй байна.  

2010 оны 1-р сард баталсан Банкны тухай шинэчилсэн хууль нь Монгол Банкны зохицуулалт 
хийх эрх мэдэл болон авах арга хэмжээний аргачлалыг бэхжүүлж өгсөн. Олон улсын нэр 
хүндтэй аудиторуудад түшиглэсэн  банкны салбарын аудитын шалгалт 2009 оны 12-р сард 
эхэлсэн бөгөөд долоон банкийг шалгаж дуусаад одоо гурван банкинд аудит хийж байна. 
Монгол Банкнаас банкны салбарын стратегийн тбөслийн боловсруулсан бөгөөд үүнд хамгийн 
эцсийн авах арга хэмжээ буюу төсвийн хөрөнгийг хамгаалахын тулд зохистой гэрээ хэлцлийн 
дагуу банк тогтворжуулах хөрөнгөжүүлэлтийн механизмыг тусгасан бөгөөд удахгүй УИХ-д 
өргөн барихаар төлөвлөж байна. Банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлтийн өртөг зардлаас 
шалтгаалан, төсвийн хөрөнгө мөнгийг банкны болзошгүй хөрөнгөжүүлэлтэд ашиглах зарчим, 
нөхцөл шалгуурын талаар зөвшилцөн шийдэх шаардлагатай юм.  

Эдүгээ төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх сонголт хувилбар хязгаарлагдмал байна. 
Хандивлагчдийн санхүүжилт нь хумигдах төлөвтэй. (хөтөлбөрийн зээлийн санхүүжилт нь 
2009-2010 онд ДНБ-ий 3%-иас 0.8% болж буурсан). Дотоод өрийн санхүүжилт нэмэгдсэнээр 
хувийн хэвшилд эрэлт буурах эсвэл инфляцийн санхүүжилт ихсэх эрсдэл тулгарч болзошгүй. 
Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчин доогуур түвшинд эрэмбэлэгдэж байгаа нөхцөлд 
арилжааны нөхцөлтэйгөөр зээл авах нь өндөр өртөг зардалтай болох талтай (Шигтгээ 12). 
Оюу толгойн төсөлтэй холбоотой төсвийн орлого нэмэгдэх хүртэл богино хугацааны төсвийн 
санхүүгийн ачаа дарамт болон хөнгөлөлтгүй гадаад санхүүжилтийг ихэсгэж өрийн тогтвортой 
байдалд эрсдэлийн аль алинаас сэргийлэхийн тулд ойрын хугацаанд алдагдлыг багасгах 
төсвийн зохицуулалтыг үргэлжлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай.  

Ойрын жилүүдэд гарах төсвийн санхүүжилтийн дарамт болон банкны тогтолцооны төлбөрийн 
чадавхитай холбоотой асуудлаас гадна бусад томоохон эрсдэл бол эдийн засгийн хэтийн 
төлөв байдал Оюу Толгой шиг цөөхөн тооны томоохон хөрөнгө оруулалтын төслүүдээс шууд, 
бүрэн хамааралтай болж байна. Улмаар тухайн төслүүдийн үйл явцын цар хүрээ ба хугацаа 
зэрэг нь жил жилийн макро эдийн засгийн гүйцэтгэлд томоохон үр нөлөө үзүүлэх төлөвтэй 
байна. Гадаад нөхцөл байдлын хувьд Монгол улсын эдийн засгийн гол давуу талууд нь 
түүхий эдийн савалгаатай хэдий ч одоогийн өсөлтийн далайц болон Хятад улсын эдийн 
засгийн эрчимтэй өсөлттэй шууд хамааралтай. Тухайлбал, Хятад улсад мөнгөний бодлогыг 
чангатгасантай холбоотой эдийн засгийн өсөлт нь удаашрах хандлагатай ба энэ нь өнгөрсөн 
жилд ажиглагдсан шиг Монгол улсын экспортын зарим дэмжлэгийг сулруулж болзошгүй. 
Цаашилбал, Европ тивд нүүрлэсэн өрийн хямрал нь одоогоор сайжрах төлөв харагдахгүйгээс 
гадна G-20-ийн орнууд төсвийн санхүүжилтийг танах бодлого баримтлахаа илэрхийлсэн тул 
дэлхийн эдийн засгийн өсөлт ойрын жилүүдэд удаашралтай хэвээр байх төдийгүй энэ нь зэс 
болон түүхий эдийн үнийг дахин сулруулж болзошгүй юм.   

Дээрх эрсдлүүдийг харгалзан, уул уурхайн өсөлт ба уналтын мөчлөгөөс ядуу эмзэг бүлгийг 
хамгаалахын тулд нийгмийн халамжийн тэтгэмжийг оновчтой чиглүүлж олгох, мөн төрийн 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг сайжруулах зорилгоор төсвийн тохиргоог цаашид 
үргэлжлүүлэх, мөн бүтцийн шинэчлэлийг яаравчлуулахаас өөр сонголт хомс байна. Бусад 
арга хэмжээнүүдэд Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг баталж хэрэгжүүлэх замаар 
түүхий эдийн үнийн өсөлт-бууралтын мөчлөгөөс хамаардаг эдийн засгийн эмзэг өртөмтгий 
байдлыг багасгах болон ―голланд өвчин‖-ий болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх, татвар 
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төлөгчдийн зардлыг бууруулах арга замаар банкны салбарын бэрхшээлтэй асуудлуудыг 
шийдэхийн зэрэгцээ ирээдүйн эдийн засгийн өсөлтийн явцад үр дүнтэй ажиллах эрүүл, 
хөрөнгийн чадавхитай банкны тогтолцоог бүрдүүлэх хүчин чармайлтыг хамруулна.    

2009 оны төсвийн тодотголоор төсвийн алдагдлыг ДНБ-ий 5.8%-тай тэнцэх түвшинд барихаар 
орилт дэвшүүлж байсантай харьцуулбал, 2010 оны төсвийн төслийг ДНБ-ий 5%-тай тэнцэх 
хэмжээний алдагдалтайгаар баталсан билээ. Гэвч 2010 оны тодотгол хийсэн төсвийн төслийг 
харахад 2008 оны хямрал ид нүүрлэсэн үеийнхтэй адил мөчлөгөөс хамааралтай 
зарцуулалтын нөхцөл байдал харамсалтайгаар дахин давтагдаж буйг илтгэн харуулж байна.  
Үүнд 2010 оны төсвийн анхны баталсан төсөлд төсвийн орлого төвлөрүүлэлт ДНБ-ий 5.1%-
тай тэнцэх түвшинд хүрч нэмэгдэх (зэсийн үнэ 5800-7500ам.доллар/тонн хүрч эсэх төсөөлөлд 
үндэслэн) бөгөөд зардал 6.5% байхаар тооцсон байв. Энэ чигээр батлагдсан нөхцөлд 
орлогоос давсан зардал нь эдийн засгийн эрэлт нийлүүлэлтийн харьцааг алдагдуулж, улмаар 
инфляцийн түвшин жиллийн эцэс гэхэд одоогийн 8.4%-иас 20% болж өсөх хандлагатай 
байна.  

Гэвч Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төсөлд тусгаснаар 2013 гэхэд төсвийн 
алдагдлыг ДНБ-ий 2%-д хүргэж бууруулахаар тооцоолсон. Төсвийг бэхжүүлэх үйл явцыг 
бодитой хэрэгжүүлж чадвал Оюу толгойн төсөл ашиг орлого бүтээх хүртэл Монгол улс ойрын 
жилүүдийг амжилттай, үр ашигтай зарцуулах боломж бүрдэнэ.  Хоѐрдугаарт, дээрх хүчин 
чармайлт нь Монгол улс гэнэтийн гаднын цочролыг даван туулах төсвийн нөөц боломж бий 
болгоход тусална.  Эцэст нь, тус хууль нь ирээдүйн уул уурхайн салбарын огцом өсөлтийг 
зохистой удирдах бодлогын найдвартай орчин бүрдүүлэх, мөн тус салбарын орлогыг 
тогтвортой, жигд өсөлтийг дэмжихэд ашиглахад чиглэсэн чухал механизмыг бүрдүүлж өгнө.   

Одоогийн макро орчин нь төсвийг дэмжих арга хэмжээ авахад зохистой гэж дүгнэж үзнэ. 
Цаашид уул уурхайн орлогын бүтцийн өсөлт бодитоор хэрэгжих хүртэл Монгол улсын өмнө 
төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх тухайд ярвигтай хэдэн жил хүлээж байна. Дээрх 
эрсдлүүдийг аль болох багасгахын тулд төсвийн шинэчлэл тохиргоо болон банкны салбарт 
бүтцийн өөрчлөлт хийх арга хэмжээг үргэлжлүүлэх нь амин чухал болно. Эцэст нь дүгнэхэд 
Монгол улс уул уурхайн хөрөнгө нөөцийн орох урсгалын бүтцийн өсөлтөөс эдийн засгийн 
арвин өгөөж хүртэхүйц, ―голланд өвчин‖-өөс (инфляцийн хөөрөгдөл, валютын чангаралт, 
ажилгүйдэл нэмэгдэх) сэргийлж чадах макро эдийн засгийн болон төсвийн менежментийн 
зохистой бодлогыг бүрдүүлж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.  
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Шигтгээ 11 Засгийн Газрын Бондыг 2009 онд гаргав 
 

Олон улсын хөрөнгийн зах зээлийн бондын тархалт өнгөрсөн жил АНУ-ын үнэт цаасны зах зээлд 800 суурь оноонд 
(bps) дөхөж очин өргөжсөний дараа 2009 оны дунд үеэс эхлэн нилээн буурсан нь банкны болзошгүй бүтцийн 
өөрчлөлт хялбаршиж хөрөнгө оруулагчдын эрсдэл хүлээх явдал буурсантай харьцуулахад засгийн газрын нөхцөлт 
хариуцлагын асуудал анхаарал татсан чухад асуудал болоод байна. Олон улсын хөрөнгийн зах зээлийн бондын 
тархалт 300 суурь онооноос бага зэрэг дээгүүр байгаа ч улс орнуудын хооронд төрийн санхүүжилтийн тогтвортой 
байдал, өрийн дарамт, төсвийн нэгтгэлийг хийх үйл явц найдвартай эсэх зэрэг асуудлууд туйлын ялгаатай байна. 

2009 оны эхний 10 сард зах зээлийн эдийн засаг 35 тэрбум ам.долларын засгийн газрын бонд гаргаад байна. Гэвч 
зээлийн өртөг нилээн зөрүүтэй байна. Жишээлбэл хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн үнэлгээ өндөртэй орнуудын 
хувьд (S&P A үнэлгээтэй, BBB+ ба BBB) бондын тархалт засгийн газрын бенчмарк ханштай харьцуулбал 300 суурь 
оноо буюу түүнээс дээш оноотой Лондонгийн Банк Дундын Санал болгож буй ханшаас 280 оноо дээгүүр байна. Харин 

үнэлгээ доогуур орнуудын хувьд (S&P үнэлгээ BBB-) маш өндөр байна.  (Хүснэгт 5) Хөрөнгө оруулалтын дэд (BB-) 

үнэлгээтэй Индонезын тархалт засгийн газрын болон Лондонгийн Банк Дундын Санал болгож буй ханшаас 800 суурь 

онооноос дээш оноотой байна.
 a
 

Иймд доогуур үнэлгээтэй засгийн газрын хувьд зах зээлийн нөхцөл байдал хүнд хэвээр байгааг харуулж байна. 
Цаашилбал санхүүгийн хүнд байдалд байгаа бооловч бонд анх удаа гаргаж байгаа орнуудын хувьд яг ийм үед зах 
зээлд хөл тавих нь туйлын зардал өндөртэй болж байна. Үнэндээ сүүлийн саруудад эдгээр орнуудад засгийн газрын 
бонд дахин оволзож зах зээлийн эрсдэлтэй алхам нэмэгдсэн бөгөөд энэ нь Дубай Ворлдын өрийн байдал, төр 
Дубайд үл хөдлөх хөрөнгийн баталгаа гаргасан явдалтай холбоотой юм. Одоо Грекийн төлбөрийн чадвар болон 
Португал, Испани зэрэг хөгжилтэй эдийн засгийн хувьд төсвийн их алдагдалтай, өрийн харьцаа нэмэгдсэн орнуудын 
талаар ихээхэн санаа зовж байна. 

Зураг 40. Өнгөрсөн жилд шинээр зах зээлд нэвтэрч буй болон орлого багатай улс 
орнуудын эзлэх жин багассан ч орлого багатай орнуудын эзлэх хувь өндөр хэвээр 
Суурь оноо EMBI+ АНУ-ын үнэт цаасны зах зээлийн задаргааны өдрийн тойм 

 

Жич: шинээр зах зээлд нэвтрэгч (Бразил, Чили, Хятад, Колумби, Унгар, Индонез, Мексик, Малайз, 
Филиппин, Польш, Орос, Тайланд, Турк, Украйн, Өмнөд Африк) болон бага орлоготой орнууд (Белиз, Эл 
Салвадор, Гүрж, Гана, Шриланк ба Пакистан)-ын жигнээгүй дундаж.  

Эх сурвалж: Ж. П. Морган Шинэ зах зээлийн бондын индекс нэмэх, Дэлхийн Банк. 

Хүснэгт 5.  2009 онд зарим улс орны гаргасан Засгийн газрын бонд  
  S&P  Moodys Купоны 

ханш 
Төлбөрийн 
хугацаа 

ам.доллар 
(сая) 

Засгийн 
газрын 
бенчмаркийн 
жин (bps) 

LIBOR-т 
эзлэх жин 
(bps) 

Колумб BBB- Ba1 7.4 10 1000 503 465 
Перу BBB- Ba1 7.2 10-15 1500 391 371 
Бразиль BBB- Ba1 6.1 10-30 3525 248 243 
Индонез BB- Ba3 11.0 5-10 3000 865 829 
Филиппин NA B1 8.4 10 1500 600 575 

Шри Ланк B not rated 7.4 5 500 506 468 
a
 Хэдийгээр Монгол Улс олон улсын бондын үлдэгдэлгүй боловч засгийн газраас 1.2 тэрбум хүртэл ам.долларын бонд гаргахыг 

зөвшөөрчээ. Монголын урт хугацааны гадаад өр тогтвортой гэж үзэж Мүди B1 үнэлгээ, Фитч урьдчилсан байдлаар B үнэлгээ 

(хоѐулаа хөрөнгө оруулалтын дэд ангилал) өгчээ. 2009 оны эхэн үед сөрөг үзүүлэлттэй байсантай харьцуулбал сайжирсан байна. 
Манайхтай ижил ангилалд байгаа орнууд Эквадор, Гана, Леван, Шриланк, Украйн ба Венесуэл.  

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд 
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Хүснэгт 6. Монгол улсын үндсэн үзүүлэлтүүд 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010f 

Үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлт, үнэ              

ДНБ-ий бодит өсөлт (өмнөх жилээс %) 7 10.6 7.3 8.6 10.2 8.9 -1.6 7.3 

Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний индекс .. .. .. 100 110.4 113.4 109.6 … 

 (өмнөх жилээс %) .. .. .. .. 10.4 2.8 -3.3 … 

Ажилгүйдэл (%) 3.4 3.6 3.3 3.2 2.8 2.8 3.3 … 

ХҮИ (өмнөх жилээс %) 4.6 10.9 9.6 5.9 14.1 23.2 1.2 7.5 

Төрийн байгууллага         

Төсвийн тэнцэл (ДНБ-п эзлэх %) -3.7 -1.8 2.6 3.3 2.8 -5.0 -5.4 -4.0 

Эрдэс баялгийн бус тэнцэл (ДНБ-нд 
зэлэх %)(1) 

-5.9 -5.8 -1.3 -7.3 -13.4 -15.1 -12.9 -12.2 

Төсвийн байгууллагын өр (ДНБ-ий %) 3.1 1.4 0.1 1.0 0.5 0.0 9.3 22.7 

Гадаад худалдаа, даатгал, гадаад өр 
(2) 

        

Худалдааны тэнцэл (сая $)  -199.6 -99.2 -99.5 136.2 -52.4 -612.6 -157.9 -158 

Экспорт (сая $) 627 872 1066 1542 1889 2539 1902 2233 

 (өмнөх жилээс өссөн %) 19.7 39 22.2 44.8 22.4 34.4 -25.1 17.4 

Зэсийн экспорт (өмнөх жилээс %) .. .. 14.7 94.8 27.7 12.1 39.9 32.2 

Импорт (сая $) 826.9 971.3 1021.1 1485.6 2117.3 3615.8 2131.3 2689 

 (өмнөх жилээс өссөн %) 21.6 17.5 16 25.4 42.5 70.8 -41.1 30.5 

Урсгал дансны тэнцэл (сая $) -102.4 24.1 29.7 221.6 264.8 -721.9 -235.1 -566 

 (ДНБ-д эзлэх %) -7.1 1.3 1.3 7 6.7 -13.9 -5.6 -11.0 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт(сая$) 131.5 128.9 257.6 289.6 360 836 426 422 

Гаадаад өрt (ДНБ-д эзлэх %) 92.6 76 61.2 45.1 40.1 34.6 50 52.7 

 of which public & publicly guaranteed (% 
of GDP)  

87.3 73.7 59.7 44.3 38.9 33.7 47.1 40.0 

of which private  (% of GDP) 5.4 2.4 1.5 0.7 1.2 0.8 2.9 12.7 

Өрийн үйлчилгээний харьцаа 
(экспортод эзлэх %)(3) 

44.9 7.5 2.7 2.3 2.0 2.0 3.7 5.7 

Гадаад валютын нөөц, нийт (сая $) 203.5 207.8 333.1 718 1000.
6 

656.9 1327 1492 

 (импортын сар) 2.4 2 2.6 4.3 3.8 3.0 4.9 4.0 

Санхүүгийн зах зээл         

Дотоод зээл (өмнөх жилээс %)  157.3 25.8 18.8 -3.1 78.4 52.5 -7.5 46.7 

Богино хугацаат хүү (жилийн хүү %)(4) .. 15.8 3.7 5.1 8.4 9.8 … … 

Валютын ханш (төгрөг/ам.доллар, 
хугацааны эцэст)  

1168 1209 1221 1165 1170 1267.5 1442.8 … 

Валютын бодит ханш (2006=100)(5) 94.2 93.9 99.6 102.8 104.8 127.4 102.9 … 

 (өмнөх жилээс %) -4.8 -0.4 6.1 3.2 1.9 21.5 -19.2 … 

Хөрөнгийн биржийн индекс 
(2000=100)(6) 

151.5 120.8 203.6 382 2048 1181.6 … … 

Суурь:          

ДНБ-ий нэрлэсэн дүн (тэрбум төгрөг) 1660 2152 2780 3715 4600 6020 6055 7221 

ДНБ-ий нэрлэсэн дүн (сая $) 1448 1814 2307 3156 3930 5258 4203 5153 

Нэг хүнд ногдох ДНБ (ам.$) 583 722 900 1214 1491 1921 1552 1885 

Тайлбар: (1) Эрдэс баялгийн бус орлогод уул уурхайн компаниудын аж ахуйн нэгжийн орлогын татвар, ногдол 
ашгийн төлбөр, гэнэтийн ашгийн татвар, нөөц ашигласны төлбөрүүд багтаагүй. (2) Төлбөрийн тэнцлийн 2008 оны 
мэдээ нь хамгийн сүүлийн хувилбарт үндэслэсэн. (3) улсын болон засгийн газрын баталгаатай өр. (4) 2006 оныг 
хүртэл 14 хоногийн үнэт цаасны өгөөж, 2007 онд 7 хоногийн үнэт цаасны өгөөж. (5) Өсөлт нь ханш чангаралтыг 
илэрхийлнэ. (6) ТОП-20 индекс, хугацааны эцэст, 2000 оны 12-р сард индекс=100.  

Эх сурвалж: Монголбанк, Үндэсний статистикийн хороо, Сангийн яам, ОУВС, Дэлхийн Банкны 
мэргэжилтнүүдийн тооцоо судалгаа 


