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Ерөнхий тойм1 
ДНБ-ий өсөлт 2010 онд 6.4 хувь байсан бол 2011 онд 17.3 хувьд хүрсэн нь түүхэнд 
байгаагүй үзүүлэлт боллоо. Мөн 2010 онд 13 хувьтай байсан ажилгүйдлийн 
түвшин 9 хувь болж буурлаа. Гэвч оны эцэст инфляци 11.1 хувьд хүрч албан бус 
салбарын ажилчдын бодит орлого буурч эхэлсэн.2  Эдийн засаг хэт халж 
байгаагийн үндсэн шалтгаан нь уул уурхайн орлого хурдацтай нэмэгдэх мөн 
төсвийн зарлага 2011 онд 56 хувиар өссөн явдалтай холбоотой бөгөөд энэ онд 
дахин 32 хувиар нэмэгдэхээр төсөвлөгдсөн байна. Төсвийн мөчлөг дагасан энэхүү 
бодлого нь Монгол Улсад урьд өмнө нь тохиолдож байсан “тэлэлт-агшилт”-ын 
мөчлөгийг давтах эрсдэлийг дагуулж байна. Нэн ялангуяа Европын улсуудад 
өрийн хямрал үргэлжилж, эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний үнэ огцом унаж 
болзошгүй энэ үед ийм нөхцөл байдал бий болоод байна.   

2011 оны төсвийн нийт зарлагыг 2009 оны түвшинтэй харьцуулбал хоёр дахин 
өссөн нь УИХ-ын сонгуулийн өмнөх жилийн дарамт шахалт, өмнөх сонгуулийн 
үеэр өгсөн бэлэн мөнгө тараах, хөрөнгө оруулалтыг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх 
улс төрийн амлалтыг биелүүлэхтэй холбоотой. Төсвийн орлогын гүйцэтгэл өндөр 
байсан учраас 2011 оны төсвийн алдагдал ДНБ-ий 3.6 хувьтай тэнцлээ. Харин 
төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу эрдэс 
баялгийн гол бүтээгдэхүүний урт хугацааны үнийн төсөөлөл дээр үндэслэн 
тооцвол 5.8 хувьтай үзүүлэлт гарлаа. 

Мөнгөний бодлогын тухайд Монголбанкнаас инфляцийг хазаарлах, зээлийн 
өсөлтийг хумих чиглэлээр 2011 онд чухал арга хэмжээ авч ажилласан. Гэвч 
бодлогын хүүгийн бодит түвшин сөрөг утгатай хэвээр мөн банкны зээл хурдацтай 
өссөөр (өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 73 хувь) байгаа учраас мөнгөний 
бодлогыг нэмж чангатгах шаардагатай байна. Мөн түүнчлэн хөрвөх чадварын 
эрсдэл нэмэгдэх хандлагатай болж, банкуудын тайлан тэнцэл дэх чанаргүй 
зээлийн багц эрчимтэй багасахгүй байна. Төгрөг, ам. долларын данс хооронд 
хөрвүүлэг чөлөөтэй хийгддэг учраас банкны системийг бэхжүүлэх чиглэлээр макро 
зохистой арга хэмжээ авахгүй бол хөрөнгийн урсгал гэнэт гадагшлах эрсдэл өндөр 
хэвээр байна. Тухайлбал, системийн ач холбогдолтой банкуудад өөрийн 
хөрөнгийн нэмэгдэл сан байгуулах тухай нэвтрүүлээд удаагүй байгаа шаардлага 
дээр нэмээд барилга, орон сууц, хэрэглээний зээл гэх мэт хэлбэлзэл өндөртэй 
салбаруудын зээл дээр алдагдлын нэмэгдэл сан байгуулах нь зүйтэй.   

Төгрөгийн ханш 2011 онд 11 хувиар суларсан нь инфляци дотоодод өндөр байгаа, 
түүхий эдийн үнэ оны сүүл рүү буурсантай шууд холбоотой юм. Түүхий эдийн зах 
зээлээс хамаардаг эрдэс баялгийн нөөц ихтэй,хөгжиж буй бусад улс орнуудын 
ханш адил нөлөө үзсэн. Цаашид ханшийг уян хатан байлгах нь чухал бөгөөд 
төгрөгийн ханшийг нэг чиглэлээр өөрчлөгдөнө гэсэн хүлээлт дээр үндэслэсэн ашиг 
хонжоо олох гэсэн дайралт үүсэх эрсдэлийг багасгаж, гадаад цочрол (жишээлбэл, 
эрдэс баялгийн үнэ) бий болсон тохиолдолд төсөв, экспортын орлогод шууд 

                                                 
1 Дүн шинжилгээг Монголбанк (сарын бюллетень, зээлийн тайлан, банкны системийн нэгдсэн тайлан тэнцэл), 

Үндэсний статистикийн хороо, Татварын ерөнхий газар, Сангийн яамнаас гаргасан 2011 оны жилийн эцсийн тоо 

мэдээнд үндэслэн хийсэн. 
2 Энэ нь Улаанбаатар хотын инфляцийн үзүүлэлт. Инфляцийн улсын индекс 2011 оны 12 дугаар сард өмнөх оны 

мөн үетэй харьцуулахад 10.2 хувийн өсөлттэй байсан нь Улаанбаатар хотын үзүүлэлтээс доогуур байна. 
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нөлөөлөхгүйгээр эдийн засагт шингээж авах боломжийг бүрдүүлнэ. 2008 онд харин 
ийм цочрол тэр чигээрээ эдийн засагт нөлөөлж, агшилтыг дагуулсан. Цаашилбал, 
ханшийг уян хатан байлгах нь нэрлэсэн ханшны хэлбэлзлийг эдийн засагт 
шингээхэд тустай бөгөөд бодит орлого болон бизнесийн ашигтай байдалд сөргөөр 
нөлөөлөх цалин хөлс, ажлын байр эрс буурах үр дагавараас сэргийлэх юм. Эцэст 
нь, ханш уян хатан байх нь хувийн хэвшил болон банкуудыг хамгаалалтгүй эрсдэл 
үүрэх сонирхлыг бууруулна. 

Уул уурхайн салбарын тоног төхөөрөмж, нефть бүтээгдэхүүний импорт асар ихээр 
өсч, гадаад худалдааны тэнцэл 2011 оны 12 дугаар сард 1.7 тэрбум ам. долларын 
алдагдалтай болж, түүхэнд байгаагүй өндөр түвшинд хүрлээ. Гэхдээ экспорт ч 
дутахааргүй гүйцэтгэлтэй гарч 2010 оны эцэст 2.9 тэрбум ам. доллартай тэнцэж 
байсан бол 2011 онд 4.8 тэрбум ам. доллар болж өсчээ. Экспортын өсөлтийг 
дэмжсэн гол бараа нь БНХАУ руу гаргаж байгаа нүүрс байв. Урсгал дансны тэнцэл 
2010 онд ДНБ-ий 14 хувьтай тэнцэж байсан бол 35 хувьтай тэнцэх болж нэмэгдсэн 
нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгалаар бүрэн санхүүжигдсан 
байна. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт сүүлийн дөрвөн улирлын нийлбэрээр 5.3 
тэрбум ам. долларт хүрч, ДНБ-ий 62 орчим хувьтай тэнцэж байна.  

Хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаар 2011 он болон 2012 оны эхээр чухал 
шийдвэрүүд гарч, бодлого тодорхойлогч байгууллага, зохион байгуулалтын хүрээг 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн. Тухайлбал, 2011 оны 12 дугаар сард Төсвийн нэгдсэн хууль 
батлагдсан. Хуулинд төсвийн тогтвортой байдлыг дэмжих зохицуулалтууд, 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд чухал ач холбогдолтой 
арга хэмжээнүүд, шийдвэрүүд багтсан. Мөн түүнчлэн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх 
хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнүүд дээр техник эдийн засгийн 
үндэслэлийг боловсруулсан байхын зэрэгцээ үндэсний тэргүүлэх чиглэлийн 
зорилтуудтай нийцсэн байх шаардлага тавигдаж байгаа  учраас төсвийн 
хөрөнгөөр гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын зохион байгуулалтын хүрээг бэхжүүлж 
чадсан. Ингэснээр Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуультай зэрэгцээд цаашид 
төсвийн зохистой бодлого, арга хэмжээ хэрэгжих нөхцөл шаардлагыг бүрдүүлж 
өгсөн.  

Нийгмийн халамжийн тухай хууль он гарсны дараахан батлагдсан. Шинэ хуулийн 
хүрээнд одоо иргэн бүрт олгож байгаа бэлэн мөнгөний оронд ядууст чиглэсэн 
тэтгэмж олгох шийдвэр гарлаа. Хууль батлагдсанаар Монголын ядуу эмзэг 
бүлгийнхний амьжиргааг хамгаалах, төсвийн тогтвортой байдлыг хангасан 
нийгмийн халамжийн тогтолцоо бүрдүүлэх чиглэлээр томоохон алхам хийж 
чадлаа. Ядуу өрхийн тоо 130 мянгад хүрч, таван өрх тутмын нэг нь ядуу гэсэн 
тооцоо байдаг.  

Эдийн засагт гадаад цочрол нүүрлэсэн тохиолдолд макро эдийн засгийн 
тогтвортой байдлыг хангаж, хатуу буулт хийхээс сэргийлэхэд Монгол Улс Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай болон Төсвийн нэгдсэн хуулиудад заасан төсвийн 
зохистой бодлогыг зайлшгүй дагаж мөрдөх шаардлагатай байна. Цаашилбал, 
инфляцийг хазаарлахын тулд төсвийн болоод мөнгөний бодлогын аль алиныг 
хумиж, банкны салбар дахь системийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор макро 
зохистой бодлого хэрэгжүүлж, гадаад цочрол биелэлээ олсон нөхцөлд анхан 
шатны хамгаалалт болох уян хатан ханшийн тогтолцоог хадгалж үлдэх нь зүйтэй.  
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Монгол Улсын хувьд тодорхой бус үе ирээд байна. Дэлхийн эдийн засгийн байдал 
эрсдэлтэй байгаагаас эдийн засгийг сөрж байгаа салхины эрч нэмэгдэж 
болзошгүй. Үүний зэрэгцээ удахгүй болох гэж байгаа сонгууль дотоодын нөхцөл 
байдлыг улам тодорхой бус болгож байна. Тогтворжуулалтын санд хангалттай 
хэмжээний хуримтлал үүсэх хүртэл Монгол Улс эрдэсийн бүтээгдэхүүний үнийн 
хэлбэлзэлд их өртөмтгий байна. 2008-2009 оны хямралын үеэр БНХАУ дэд бүтцээ 
анхаарч эдийн засгаа дэмжиж бодлого авч хэрэгжүүлж байсан бол дэлхийн эдийн 
засгийн өсөлт буурч буй өнөө үед дахин ийм арга хэмжээ авахгүй байх магадлал 
өндөр байгааг анхаарах хэрэгтэй.  

Яг энэ цаг мөчид “Бэлэн байх” гэсэн үг бодлогын зөвлөмжийг дүгнэж байна. Түүхэн 
ач холбогдолтой Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг 2010 онд батлахдаа 
Монгол Улсын бодлого боловсруулагчид “бэлэн байх”-ын ач холбогдлыг ойлгосон. 
Одоо энэхүү хуулинд заасан зарчмыг даган мөрдөж, эх орныхоо нүүрс, зэсийн 
арвин их нөөцийг эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд хүргэж, нийт ард иргэдийнхээ 
өнөөгийн болоод цаашдын амьжиргааг сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх нь чухал 
болоод байна.  

Бодит салбарт гарсан өөрчлөлт хөгжил  

ДНБ огцом өсч, 2011 онд 17.3 хувийн өсөлттэй гарлаа… 

Эдийн засаг 2011 онд эрчимтэй өсч, жилийн өсөлт нь 17.3 хувьд хүрлээ. Эдийн 
засгийн өсөлт 2010 онд 6.4 хувь байсантай харьцуулахад хоёр дахин нэмэгдэж, 
2004-2008 оны уул уурхайн тэлэлтийн үеийн дундаж өсөлт болох 9 хувиас 
хамаагүй өндөр боллоо. Монгол Улсын эдийн засаг тоймгүй өндөр өсөлттэй болж, 
дэлхийн хамгийн өндөр өсөлттэй улсуудын нэг болсон байна.  
… гэвч бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын эдийн засгийн 
өсөлтөнд эзлэх хувь нэмэгдэж байгаа нь эдийн засгийн өсөлтийг хэрэглээ, 
төсвийн тэлэлт түлхүү дэмжиж байгааг харуулж байна.  
Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбар 2011 онд 43 хувиар өсч, хамгийн их 
өсөлттэй салбар байлаа. Түүгээр зогсохгүй энэ салбарын өсөлт 2011 оны сүүлийн 
улиралд 70.5 хувьд хүрсэн. ДНБ-ий 2011 оны жилийн өсөлтийн 4 пункт, 
дөрөвдүгээр улирлын 17.8 хувийн өсөлтийн 6.7 пунктыг энэ салбарын өсөлт 
бүрдүүлсэн байна (Зураг 1Зураг 1, Зураг 2Зураг 2). Энэ нь бусад салбаруудынхаас 
хамгийн өндөр хувь бөгөөд өнгөрсөн онд төсвийн зарлага үлэмж ихээр өссөний 
дүнд хэрэглээ улам нэмэгдэж байгаагийн илрэл юм. Төсвийн нийт зарлага 2011 
онд 56 хувиар өсч, энэхүү өсөлтийн ихэнх хувийг иргэн бүрт сар бүр олгож байгаа 
бэлэн мөнгөний зардал эзэлж байна.  
Энэ хооронд уул уурхай, боловсруулах салбар 8.7 хувь, 16 хувиар тус тус өсч, 
эдийн засгийн өсөлтийн 1.5 пункт болон 1.0 пунктыг тус тус эзэлсэн байна. Тээвэр, 
барилгын салбарууд ч 2011 онд өндөр өсөлттэй байж, эдийн засгийн өсөлтийг 
ойролцоогоор 1.6 пункт, 0.2 пунктээр тус тус дэмжсэн. Энэ хоёр салбарын хувьд 
2011 оныг бүхэлд нь авч үзвэл үзүүлэлтүүд өндөр байгаа бөгөөд дөрөвдүгээр 
улиралд үйл ажиллагаа нь огцом хумигдсан. Үүнд: барилга гуравдугаар улиралд 
66.9 хувийн өсөлттэй байсан боловч дөрөвдүгээр улиралд өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 20.5 хувиар буурчээ. Тээвэр, агуулахын салбар өмнөх улиралд 35 
хувийн өсөлттэй байсан бол дөрөвдүгээр улиралд 29 хувийн бууралттай гарчээ. 
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Энэ их огцом бууралтыг дан ганц улирлын шалтгаанаар тайлбарлах боломжгүй 
юм. Эдийн засаг хэт халж байна, нэн ялангуяа барилгын салбарт хөөс бүрэлдэж 
байна гэсэн түгшүүрийг тооцож үзвэл дөрөвдүгээр улиралд гарсан бууралт санаа 
зовоосон зүйл мөн. Түүгээр зогсохгүй банкны зээлийн нилээдгүй хувийг барилгын 
салбарт олгосон байдаг.  
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл зудын улмаас 2010 онд огцом буурч, 2011 онд 
үндсэндээ өөрчлөлтгүй, мөн оны дөрөвдүгээр улиралд 9.2 хувийн бууралттай 
байсан. Ажиллах хүчний судалгааны үр дүнгээс харахад нийт ажил эрхлэлтийн 
гуравны нэг нь энэ салбарт оногдож байгаа бөгөөд салбарын хүндрэл бэрхшээл нь 
хөдөө аж ахуйгаас амьжиргаагаа тэтгэдэг ядуу өрхүүдэд хүндээр тусч байгаа нь 
гарцаагүй.  
Аж үйлдвэрийн салбарын өсөлт саарсан боловч эрчимтэй хэвээр байна  
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн гурван сараар гулсуулж тооцсон дундаж 
өсөлт саарсан боловч боловсруулах, уул уурхай, олборлох салбарын үйл 
ажиллагаа өндөр өсөлттэй хэвээр байна (Зураг Зураг 3Зураг 3). Аж үйлдвэрийн 
салбарын нийт үйлдвэрлэлийн гуравны нэгийг эзэлдэг боловсруулах салбар дотор 
нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл (голдуу ноолуураар хийсэн) 
дөрөвдүгээр улиралд буурсан хэдий ч үндсэн металлын үйлдвэрлэл өссөөр байна 
(Зураг Зураг 4Зураг 4).   

Хөдөлмөрийн зах зээл ба ядуурал 

Ажилгүйдэл хэдий өндөр ч буурах хандлагатай байгааг ажиллах хүчний судалгаа 
харуулж байна  

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний төвд бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг үндэслэн 
тооцдог албан ёсны ажилгүйдлийн түвшин 2010 оны  12 сард 3 хувьтай байсан бол 
өнгөрсөн 12 сард 5 хувьд хүрч өслөө. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 2010 
оноос хойш 38 мянгаас 57 орчим мянга болж нэмэгдсэн байна.  
Гэвч энэхүү тоо нь ажилгүйдлийн бодит түвшинг тэр бүр үнэн зөв илэрхийлж 
чадахгүй байгаа учраас ажиллах хүчний судалгаагаар3 үүнийг хэмжих боломжтой 
юм. Судалгаагаар ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа ч буурч эхэлсэн нь 
ажиглагдаж байна. ҮСХ-ны 2011 оны 4 дүгээр улиралд хийсэн хамгийн сүүлийн 
судалгаагаар ажилгүйдлийн түвшин 9 хувьтай гарсан нь 2010 оны 12 сард 
бүртгэгдсэн 13 хувиас бага байна. Энэ нь нийт ажиллах хүчин4 болох 1,147 мянган 
хүний 103 мянга нь ажилгүй байгааг илтгэж байна.  

Албан бус салбарын бодит цалин өндөр инфляцид идэгдсээр байна 

Дэлхийн Банкнаас 2011 оны 12 сард явуулсан судалгаагаар албан бус салбарт 
ажил эрхлэж буй хүмүүсийн тоо болон дундаж цалин бараг хоёр дахин өссөний 
ихэнх нь бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, барилгын салбарт ажиглагдсан. 
Энэ нь эдийн засгийн өндөр өсөлтийг даган дээрх салбаруудад ажил эрхлэх 
боломж ихээр нэмэгдсэнтэй холбоотой байна. Гэвч барилгын салбарын ажиллах 
хүчний зах зээл улирлаас хамааран хаагдсан, мөн хүйтний улирал ирж, ын 

                                                 
3
 Судалгаанд Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний төвүүдэд албан ёсоор бүртгүүлээгүй ажилгүйчүүд мөн хамрагддаг. 

4 Идэвхтэй хүн амд урт хугацаагаар буюу сүүлийн 12 сарын хугацаанд ажил эрхэлж байсан буюу эрхлээгүй байсан 15-
аас дээш насны бүх хүмүүс орж байна.   
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гудамжинд худалдаа эрхлэх нь багассантай холбогдуулан 10 дугаар сартай 
харьцуулахад түр ажиллагчдын тоо 6 хувиар буурчээ. Албан бус салбарын 
ажиллагчдын бодит цалин хөлс 2011 оны 10 дугаар сартай харьцуулахад 12 
дугаар сард 7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй гарсан (Зураг 5).  
2011 оны 3 дугаар улиралд хийгдсэн судалгаатай харьцуулахад нийгмийн хамгийн 
эмзэг давхрагын хүмүүсийн бодит цалин ийнхүү буурсан нь өвлийн цагт ажлын 
байр цөөрч, инфляцийн түвшин өсөн нэмэгдэж байгаатай шууд холбоотой байна. 
Судалгаанд хамрагдагчдын 40 орчим хувь нь авч буй цалин хөлс нь тэдний 
амьжиргааны наад захын хэрэгцээг хангахад хүрэлцдэггүй гэж хариулсан бол 
үлдсэн хувь нь зөвхөн хүнс ба орон байрны хэрэгцээг хангадаг гэжээ (Зураг 6Зураг 
6). Сүүлд явуулсан судалгаагаар албан бус салбарт ур чадваргүй ажиллах хүчин 
хөдөөнөөс ихээр орж ирж байгаа нь нотлогдсон бөгөөд тэд нийт судалгаанд 
оролцогчдын 30 гаруй хувийг эзэлж байв. Энэ нь хөдөөд амьдрал хүнд хэвээр 
байгааг илтгэж байна.  
 

Инфляци  

Инфляцийн дарамт нэмэгдсээр байна … 

Хэрэглээний үнийн өсөлт 2011 оны туршид үндсэндээ хоёр оронтой тоогоор 
илэрхийлэгдсэн. 2011 оны хавар засгийн газраас бүрдүүлсэн нөөцийн махыг5 
зохион байгуулалттайгаар зах зээлээс доогуур үнээр борлуулсны үр дүнд хүнсний 
барааны6 инфляцийг хяналтанд байлгаж чадсан. Гэвч тавдугаар сард 2.8 хувь 
болж буурсан байсан ерөнхий индексээр илэрхийлсэн Улаанбаатар хотын 
инфляци 12 дугаар сард 11.1 хувьд хүрч өслөө (Зураг Зураг 7Зураг 7). Хүнс, эрчим 
хүчний үнэ ерөнхийдөө хэлбэлзэл ихтэй байдаг учраас үүнийг хасч тооцсон суурь 
инфляцийн үзүүлэлт оны туршид өсч ирсэн бөгөөд гурван сарын дунджаар 
тооцсон жилийн инфляци 12 дугаард 12.4 хувьд хүрсэн.  
Зураг 1 Эдийн засгийн өсөлт 2011 онд огцом 
эрчимжиж, 17.3 хувьд хүрсэн* 

 Зураг 2 Бөөний болон жижиглэн худалдааны 
салбар хамгийн хурдан өсч, хэрэглээ, төсвийн 
тэлэлт өндөр байгаагийн илрэл болж байна  

ДНБ-ий өсөлтийг дэмжсэн пункт, жилийн өөрчлөлт   ДНБ-ий өсөлтийг дэмжсэн пункт, жилийн өөрчлөлт 

                                                 
5 Засгийн газар 2011 онд хоёр мянга гаруй малчид, мах бэлтгэгчдэд татаас олгож, жирийн үеийн бодвол хамаагүй их 

нөөцийн мах бэлтгэсэн (2010 онд 2,800 тонн байсан бол 2011 онд 16,000 тонн). 
62007-2008 оны өрхийн орлого зарлагын судалгааны үр дүнгээр амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой медиан өрх 

хүнсний нийт зардлынхаа 80 гаруй хувийг мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн (46 хувь) болон гурил, гурилан бүтээгдэхүүнд (36 хувь) 
тус тус зарцуулдаг.  

Тээвэр, агуулах, холбоо 
Барилга 
Боловсруулах  
Бусад  
ДНБ 

Уул уурхай 
Бөөний, жижиглэн худалдаа  
Бусад үйлчилгээ  
Хөдөө аж ахуй  

Хөдөө аж ахуй  
Уул уурхай  
Бусад үйлчилгээ  
Боловсруулах  
Барилга 
Бөөний, жижиглэн худалдаа  
Цахилгаан, холбоо, бусад  
Тээвэр  
ДНБ 
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Зураг 3 Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл саарч 
байгаа боловч өндөр өсөлттэй хэвээр байна  

 Зураг 4  үндсэн металлын үйлдвэрлэл мөн 
эрчимтэй өсч байна  

Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, гурван сарын гулсмал 
дундаж, жилийн өөрчлөлт хувиар, 2005 оны 
тогтмол үнээр             

 Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл, гурван сарын 
гулсмал дундаж, жилийн өөрчлөлт хувиар, 2005 
оны тогтмол үнээр   

 

 

   
Зураг 5 Инфляци нэмэгдэж, албан бус 
салбарын бодит цалин өнгөрсөн оны сүүлийн 
хагаст буурчээ  

 Зураг 6 … судалгаанд оролцогчдын 40 орчим 
хувь авч байгаа цалин нь үндсэн хэрэгцээг 
хангаж хүрэлцэхгүй байна гэж хариулжээ  

Ажилчдын тоо                         Дундаж бодит 
орлого, төг 

 Судалгаанд оролцсон нийт ажилчдын хувь  
                                     

 

 

Эх сурвалж: ҮСХ, Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо.* ДНБ-ий урьдчилсан гүйцэтгэл 

 
Монгол Улс махнаас бусад төрлийн хүнсний барааны дийлэнх хэсгийг БНХАУ-аас 
импортоор авч хэрэглэдэг учраас Монголын хүнсний барааны инфляци БНХАУ-

Уул уурхай, олборлох 
Боловсруулах  
Цахилгаан, дулаан  
Аж үйлдвэр  

Хүнсний бараа, ундааны үйлдвэрлэл  
Нэхмэл, сүлжмэл эдлэлийн үйлдвэрлэл  
Үндсэн металын үйлдвэрлэл  
Боловсруулах  

Цалин үндсэн хэрэгцээ             Цалин зөвхөн үндсэн          Цалин үндсэн хэрэгцээнд  
хангаж хүрэлцэхгүй  хэрэгцээнд хүрэлцдэг           хангалттай хүрдэг 

2010/XII          2011/III              2011/VI           2011/IX            2011/XII 
2010/XII             2011/III              2011/VI             2011/IX            2011/XII 

Төмөр замыг карго буулгах, Гурвалжингийн гүүр  
Тээвэр зуучийн контейнер ачих, буулгах 
Цемент ачих, Амгалангийн Ботаник зах 
Дэлгүүрүүдийн ачааг татах, Барс зах 
Бараа зарах, Нарантуул зах 
Барилгын материал ачих буулгах, 100 айл 
Дундаж бодит хөлс (баруун тэнхлэг) 
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ынхыг дагадаг бөгөөд гурав орчим сарын хоцрогдолтой байдаг (Error! Not a valid 

bookmark self-reference.). БНХАУ-ын хүнсний барааны үнэ 12 дугаар сард 9.1 
хувиар өссөн учраас Монгол Улсын хүнсний барааны үнэ өсөх дарамт хэсэг 
хугацаанд өндөр байж болзошгүй. Засгийн газар мах бэлтгэгч аж ахуйн нэгжүүдэд 
татаас олгох хөтөлбөрөө 2012 оноос сэргээн хэрэгжүүлж, махны үнийг дахин 
өсгөхгүй байх зорилт тавин ажиллаж байна. Махны үнэ дөрөвдүгээр улиралд 20 
гаруй хувиар өсчээ. 
… төсвийн тэлэх бодлогын илрэл болж байна 

Инфляцийн дарамт өсөн нэмэгдэж байгаа нь Оюутолгойн бүтээн байгуулалт 
дуусах шатандаа орж, эдийн засаг өргөн далайцтай өсч байхад төсвийн бодлогыг 
давхар тэлсний үр дагавар юм. Төсвийн нийт зарлага 2011 онд өмнөх онтой 
харьцуулахад 56 хувиар өссөн нь асар өндөр үзүүлэлт бөгөөд энэ онд зарлагын 
тэлэлт улам ихээр үргэлжлэх төлөвлөгөөтэй байна. Үүний үр дүнд сул чөлөөтэй 
зай хязгаарлагдмал байгаа энэ үед эдийн засагт маш их хэмжээний эрэлт үүснэ. 
Төсвийн зарлагыг танахгүй бол инфляцийн дарамт буурахгүй, улам бүр нэмэгдэх 
болно.  

Инфляци өссөнөөр хүн ам, нэн ялангуяа ядуусын бодит орлого, худалдан авах 
чадвар мууддаг. Ядууст үл хөдлөх хөрөнгө гэх мэт үнэ цэнэ нь инфляцид 
идэгддэггүй урт хугацааны хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах зэргээр инфляцийн эсрэг 
хэджинг хамгаалалт хийх боломж хомс байдаг. 
Зураг 7 Инфляцийн ерөнхий индекс 2011 онд 
өндөр үзүүлэлттэй байсан нь хэт халалтын 
дарамтыг илэрхийлж байна 

 Зураг 8 суурь үнүүд ч гэсэн оны туршид өссөөр 
байв. 

Жилийн өөрчлөлт, хувира, УБ хот  Сүүлийн гурван сарын жилийн өөрчлөлтийн 
дундаж, хувиар, УБ хот 

 

 

 

   
Зураг 9  Монголын хүнсний барааны үнэ 
БНХАУ-ынхыг дагаж гурван сарын 
хоцрогдолтойгоор өөрчлөгддөг учраас хүнсний 
инфляци өсөх дарамт өндөр байсаар байх 
болно 

 Зураг 10 Бодит хүүгийн түвшин сөрөг утгатай 
байгаа үед бодлогын хүүг дахин өсгөх 
бололцоо байна 

Хувь                                                                                        
Хувь 

 Хувь 

Эрчим хүч, түлш  
 

Мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 
 

Талх, гурил, будаа 
 

Хүнсний бусад бараа  
 

Хүнс, эрчим хүч оруулаагүй суурь инфляци 
 

ХҮИ-ийн инфляци 

Суурь инфляци (хүнс, эрчим хүчний үнийг оруулаагүй)-ийн гурван 
сарын дундажийн жилийн өөрчлөлт, хувиар  
ХҮИ-ийн инфляцийн гурван сарын дундажийн жилийн өөрчлөлт, 
сараар 

2008/XII                        2010/I                           2011/I 
2009/XII             2010/VI              2010/XII             2011/VI              2011/XII 
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  Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк, Дэлхийн 
Банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо. 

   

Инфляци өндөр байсны үр дагавар төгрөгийн ханшин дээр мөн харагдаж байна. 
Төгрөгийн ханш 2011 онд, ялангуяа сүүлийн хагаст 11 хувиар суларсан нь Монгол 
Улс гадаад худалдааны түншүүдтэйгээ харьцуулахад хамаагүй өндөр инфляцитай 
байсантай зарим талаар холбоотой.  

Инфляцийг хяналтанд оруулахад мөнгөний болоод төсвийн бодлого хамтран 
ажиллах ёстой 

Монголбанк өнгөрсөн онд бодлогын томоохон арга хэмжээнүүд авч ажилласан. 
Бодлогын хүүг гурван удаа нийт 1.25 хувиар өсгөж, 10 дугаар сард 12.25 хувьд 

хүргэсэн (   

Монгол Улсын Эдийн Засгийн 
Улирлын Тойм 

Дэлхийн Банк  

2009/III         2009/IX       2010/III          2010/IX     2011/III         2011/IX 2007/I         2008/I         2009/I         2010/I          2011/I       2012/I 

Mонгол: Хүнсний бараа, зүүн тэнхлэг  
БНХАУ: Хүнсний бараа, гурван сарын өмнө 

Инфляцин түвшин, жилийн өөрчлөлт, хувиар  
Монголбанкны бодлогын хүү  
Бодит суурь хүү  
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 Дэлхийн Банкнаас эрхлэн гаргадаг Монгол Улсын Эдийн Засгийн Улирлын 

Тойм нь тус улсын эдийн засаг, нийгмийн амьдралд гарсан сүүлийн үеийн 
өөрчлөлт болон явуулж буй бодлогыг үнэлж дүгнэхэд чиглэгддэг. Мөн түүнчлэн, 
Дэлхийн Банкнаас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны үр дүнг 
танилцуулдаг. Тоймыг Дэлхийн Банкны Зүүн Ази, Номхон далайн бүсийн Дэд 
Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийг удирдах салбар 
нэгжийн баг бэлтгэдэг бөгөөд багийн бүрэлдэхүүнд Н. Мөнхнасан, Темина Хан, Ш. 
Алтанцэцэг нар орж ажилладаг. Багийг Рохиер ван ден Бринк ахладаг. Тоймыг 
бэлтгэх ажилд Захид Хаснейн, Гейлиус Дрогелис, Жостейн Найгард нар мөн хувь 
нэмэр оруулсан болно. Энэхүү баримт бичгийн хуулбарыг 
http://www.worldbank.org.mn хаягаар орж татаж авах боломжтой бөгөөд нэмэлт 
мэдээлэл авах, санал дүгнэлт өгөх, асуулт тавихыг хүсвэл Нармандахын 
Мөнхнасантай холбоо барина уу (mnarmandakh@worldbank.org). 
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Ерөнхий тойм 
ДНБ-ий өсөлт 2010 онд 6.4 хувь байсан бол 2011 онд 17.3 хувьд хүрсэн нь түүхэнд 
байгаагүй үзүүлэлт боллоо. Мөн 2010 онд 13 хувьтай байсан ажилгүйдлийн 
түвшин 9 хувь болж буурлаа. Гэвч оны эцэст инфляци 11.1 хувьд хүрч албан бус 
салбарын ажилчдын бодит орлого буурч эхэлсэн.  Эдийн засаг хэт халж 
байгаагийн үндсэн шалтгаан нь уул уурхайн орлого хурдацтай нэмэгдэх мөн 
төсвийн зарлага 2011 онд 56 хувиар өссөн явдалтай холбоотой бөгөөд энэ онд 
дахин 32 хувиар нэмэгдэхээр төсөвлөгдсөн байна. Төсвийн мөчлөг дагасан энэхүү 
бодлого нь Монгол Улсад урьд өмнө нь тохиолдож байсан “тэлэлт-агшилт”-ын 
мөчлөгийг давтах эрсдэлийг дагуулж байна. Нэн ялангуяа Европын улсуудад 
өрийн хямрал үргэлжилж, эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний үнэ огцом унаж 
болзошгүй энэ үед ийм нөхцөл байдал бий болоод байна.   

2011 оны төсвийн нийт зарлагыг 2009 оны түвшинтэй харьцуулбал хоёр дахин 
өссөн нь УИХ-ын сонгуулийн өмнөх жилийн дарамт шахалт, өмнөх сонгуулийн 
үеэр өгсөн бэлэн мөнгө тараах, хөрөнгө оруулалтыг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх 
улс төрийн амлалтыг биелүүлэхтэй холбоотой. Төсвийн орлогын гүйцэтгэл өндөр 
байсан учраас 2011 оны төсвийн алдагдал ДНБ-ий 3.6 хувьтай тэнцлээ. Харин 
төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу эрдэс 
баялгийн гол бүтээгдэхүүний урт хугацааны үнийн төсөөлөл дээр үндэслэн 
тооцвол 5.8 хувьтай үзүүлэлт гарлаа. 

Мөнгөний бодлогын тухайд Монголбанкнаас инфляцийг хазаарлах, зээлийн 
өсөлтийг хумих чиглэлээр 2011 онд чухал арга хэмжээ авч ажилласан. Гэвч 
бодлогын хүүгийн бодит түвшин сөрөг утгатай хэвээр мөн банкны зээл хурдацтай 
өссөөр (өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 73 хувь) байгаа учраас мөнгөний 
бодлогыг нэмж чангатгах шаардагатай байна. Мөн түүнчлэн хөрвөх чадварын 
эрсдэл нэмэгдэх хандлагатай болж, банкуудын тайлан тэнцэл дэх чанаргүй 
зээлийн багц эрчимтэй багасахгүй байна. Төгрөг, ам. долларын данс хооронд 
хөрвүүлэг чөлөөтэй хийгддэг учраас банкны системийг бэхжүүлэх чиглэлээр макро 
зохистой арга хэмжээ авахгүй бол хөрөнгийн урсгал гэнэт гадагшлах эрсдэл өндөр 
хэвээр байна. Тухайлбал, системийн ач холбогдолтой банкуудад өөрийн 
хөрөнгийн нэмэгдэл сан байгуулах тухай нэвтрүүлээд удаагүй байгаа шаардлага 
дээр нэмээд барилга, орон сууц, хэрэглээний зээл гэх мэт хэлбэлзэл өндөртэй 
салбаруудын зээл дээр алдагдлын нэмэгдэл сан байгуулах нь зүйтэй.   

Төгрөгийн ханш 2011 онд 11 хувиар суларсан нь инфляци дотоодод өндөр байгаа, 
түүхий эдийн үнэ оны сүүл рүү буурсантай шууд холбоотой юм. Түүхий эдийн зах 
зээлээс хамаардаг эрдэс баялгийн нөөц ихтэй,хөгжиж буй бусад улс орнуудын 
ханш адил нөлөө үзсэн. Цаашид ханшийг уян хатан байлгах нь чухал бөгөөд 
төгрөгийн ханшийг нэг чиглэлээр өөрчлөгдөнө гэсэн хүлээлт дээр үндэслэсэн ашиг 
хонжоо олох гэсэн дайралт үүсэх эрсдэлийг багасгаж, гадаад цочрол (жишээлбэл, 
эрдэс баялгийн үнэ) бий болсон тохиолдолд төсөв, экспортын орлогод шууд 
нөлөөлөхгүйгээр эдийн засагт шингээж авах боломжийг бүрдүүлнэ. 2008 онд харин 
ийм цочрол тэр чигээрээ эдийн засагт нөлөөлж, агшилтыг дагуулсан. Цаашилбал, 
ханшийг уян хатан байлгах нь нэрлэсэн ханшны хэлбэлзлийг эдийн засагт 
шингээхэд тустай бөгөөд бодит орлого болон бизнесийн ашигтай байдалд сөргөөр 
нөлөөлөх цалин хөлс, ажлын байр эрс буурах үр дагавараас сэргийлэх юм. Эцэст 
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нь, ханш уян хатан байх нь хувийн хэвшил болон банкуудыг хамгаалалтгүй эрсдэл 
үүрэх сонирхлыг бууруулна. 

Уул уурхайн салбарын тоног төхөөрөмж, нефть бүтээгдэхүүний импорт асар ихээр 
өсч, гадаад худалдааны тэнцэл 2011 оны 12 дугаар сард 1.7 тэрбум ам. долларын 
алдагдалтай болж, түүхэнд байгаагүй өндөр түвшинд хүрлээ. Гэхдээ экспорт ч 
дутахааргүй гүйцэтгэлтэй гарч 2010 оны эцэст 2.9 тэрбум ам. доллартай тэнцэж 
байсан бол 2011 онд 4.8 тэрбум ам. доллар болж өсчээ. Экспортын өсөлтийг 
дэмжсэн гол бараа нь БНХАУ руу гаргаж байгаа нүүрс байв. Урсгал дансны тэнцэл 
2010 онд ДНБ-ий 14 хувьтай тэнцэж байсан бол 35 хувьтай тэнцэх болж нэмэгдсэн 
нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгалаар бүрэн санхүүжигдсан 
байна. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт сүүлийн дөрвөн улирлын нийлбэрээр 5.3 
тэрбум ам. долларт хүрч, ДНБ-ий 62 орчим хувьтай тэнцэж байна.  

Хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаар 2011 он болон 2012 оны эхээр чухал 
шийдвэрүүд гарч, бодлого тодорхойлогч байгууллага, зохион байгуулалтын хүрээг 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн. Тухайлбал, 2011 оны 12 дугаар сард Төсвийн нэгдсэн хууль 
батлагдсан. Хуулинд төсвийн тогтвортой байдлыг дэмжих зохицуулалтууд, 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд чухал ач холбогдолтой 
арга хэмжээнүүд, шийдвэрүүд багтсан. Мөн түүнчлэн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх 
хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнүүд дээр техник эдийн засгийн 
үндэслэлийг боловсруулсан байхын зэрэгцээ үндэсний тэргүүлэх чиглэлийн 
зорилтуудтай нийцсэн байх шаардлага тавигдаж байгаа  учраас төсвийн 
хөрөнгөөр гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын зохион байгуулалтын хүрээг бэхжүүлж 
чадсан. Ингэснээр Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуультай зэрэгцээд цаашид 
төсвийн зохистой бодлого, арга хэмжээ хэрэгжих нөхцөл шаардлагыг бүрдүүлж 
өгсөн.  

Нийгмийн халамжийн тухай хууль он гарсны дараахан батлагдсан. Шинэ хуулийн 
хүрээнд одоо иргэн бүрт олгож байгаа бэлэн мөнгөний оронд ядууст чиглэсэн 
тэтгэмж олгох шийдвэр гарлаа. Хууль батлагдсанаар Монголын ядуу эмзэг 
бүлгийнхний амьжиргааг хамгаалах, төсвийн тогтвортой байдлыг хангасан 
нийгмийн халамжийн тогтолцоо бүрдүүлэх чиглэлээр томоохон алхам хийж 
чадлаа. Ядуу өрхийн тоо 130 мянгад хүрч, таван өрх тутмын нэг нь ядуу гэсэн 
тооцоо байдаг.  

Эдийн засагт гадаад цочрол нүүрлэсэн тохиолдолд макро эдийн засгийн 
тогтвортой байдлыг хангаж, хатуу буулт хийхээс сэргийлэхэд Монгол Улс Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай болон Төсвийн нэгдсэн хуулиудад заасан төсвийн 
зохистой бодлогыг зайлшгүй дагаж мөрдөх шаардлагатай байна. Цаашилбал, 
инфляцийг хазаарлахын тулд төсвийн болоод мөнгөний бодлогын аль алиныг 
хумиж, банкны салбар дахь системийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор макро 
зохистой бодлого хэрэгжүүлж, гадаад цочрол биелэлээ олсон нөхцөлд анхан 
шатны хамгаалалт болох уян хатан ханшийн тогтолцоог хадгалж үлдэх нь зүйтэй.  

Монгол Улсын хувьд тодорхой бус үе ирээд байна. Дэлхийн эдийн засгийн байдал 
эрсдэлтэй байгаагаас эдийн засгийг сөрж байгаа салхины эрч нэмэгдэж 
болзошгүй. Үүний зэрэгцээ удахгүй болох гэж байгаа сонгууль дотоодын нөхцөл 
байдлыг улам тодорхой бус болгож байна. Тогтворжуулалтын санд хангалттай 
хэмжээний хуримтлал үүсэх хүртэл Монгол Улс эрдэсийн бүтээгдэхүүний үнийн 
хэлбэлзэлд их өртөмтгий байна. 2008-2009 оны хямралын үеэр БНХАУ дэд бүтцээ 



67132 

анхаарч эдийн засгаа дэмжиж бодлого авч хэрэгжүүлж байсан бол дэлхийн эдийн 
засгийн өсөлт буурч буй өнөө үед дахин ийм арга хэмжээ авахгүй байх магадлал 
өндөр байгааг анхаарах хэрэгтэй.  

Яг энэ цаг мөчид “Бэлэн байх” гэсэн үг бодлогын зөвлөмжийг дүгнэж байна. Түүхэн 
ач холбогдолтой Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг 2010 онд батлахдаа 
Монгол Улсын бодлого боловсруулагчид “бэлэн байх”-ын ач холбогдлыг ойлгосон. 
Одоо энэхүү хуулинд заасан зарчмыг даган мөрдөж, эх орныхоо нүүрс, зэсийн 
арвин их нөөцийг эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд хүргэж, нийт ард иргэдийнхээ 
өнөөгийн болоод цаашдын амьжиргааг сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх нь чухал 
болоод байна.  

Бодит салбарт гарсан өөрчлөлт хөгжил  

ДНБ огцом өсч, 2011 онд 17.3 хувийн өсөлттэй гарлаа… 

Эдийн засаг 2011 онд эрчимтэй өсч, жилийн өсөлт нь 17.3 хувьд хүрлээ. Эдийн 
засгийн өсөлт 2010 онд 6.4 хувь байсантай харьцуулахад хоёр дахин нэмэгдэж, 
2004-2008 оны уул уурхайн тэлэлтийн үеийн дундаж өсөлт болох 9 хувиас 
хамаагүй өндөр боллоо. Монгол Улсын эдийн засаг тоймгүй өндөр өсөлттэй болж, 
дэлхийн хамгийн өндөр өсөлттэй улсуудын нэг болсон байна.  
… гэвч бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын эдийн засгийн 
өсөлтөнд эзлэх хувь нэмэгдэж байгаа нь эдийн засгийн өсөлтийг хэрэглээ, 
төсвийн тэлэлт түлхүү дэмжиж байгааг харуулж байна.  
Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбар 2011 онд 43 хувиар өсч, хамгийн их 
өсөлттэй салбар байлаа. Түүгээр зогсохгүй энэ салбарын өсөлт 2011 оны сүүлийн 
улиралд 70.5 хувьд хүрсэн. ДНБ-ий 2011 оны жилийн өсөлтийн 4 пункт, 
дөрөвдүгээр улирлын 17.8 хувийн өсөлтийн 6.7 пунктыг энэ салбарын өсөлт 
бүрдүүлсэн байна (Зураг 1, Зураг 2). Энэ нь бусад салбаруудынхаас хамгийн 
өндөр хувь бөгөөд өнгөрсөн онд төсвийн зарлага үлэмж ихээр өссөний дүнд 
хэрэглээ улам нэмэгдэж байгаагийн илрэл юм. Төсвийн нийт зарлага 2011 онд 56 
хувиар өсч, энэхүү өсөлтийн ихэнх хувийг иргэн бүрт сар бүр олгож байгаа бэлэн 
мөнгөний зардал эзэлж байна.  
Энэ хооронд уул уурхай, боловсруулах салбар 8.7 хувь, 16 хувиар тус тус өсч, 
эдийн засгийн өсөлтийн 1.5 пункт болон 1.0 пунктыг тус тус эзэлсэн байна. Тээвэр, 
барилгын салбарууд ч 2011 онд өндөр өсөлттэй байж, эдийн засгийн өсөлтийг 
ойролцоогоор 1.6 пункт, 0.2 пунктээр тус тус дэмжсэн. Энэ хоёр салбарын хувьд 
2011 оныг бүхэлд нь авч үзвэл үзүүлэлтүүд өндөр байгаа бөгөөд дөрөвдүгээр 
улиралд үйл ажиллагаа нь огцом хумигдсан. Үүнд: барилга гуравдугаар улиралд 
66.9 хувийн өсөлттэй байсан боловч дөрөвдүгээр улиралд өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 20.5 хувиар буурчээ. Тээвэр, агуулахын салбар өмнөх улиралд 35 
хувийн өсөлттэй байсан бол дөрөвдүгээр улиралд 29 хувийн бууралттай гарчээ. 
Энэ их огцом бууралтыг дан ганц улирлын шалтгаанаар тайлбарлах боломжгүй 
юм. Эдийн засаг хэт халж байна, нэн ялангуяа барилгын салбарт хөөс бүрэлдэж 
байна гэсэн түгшүүрийг тооцож үзвэл дөрөвдүгээр улиралд гарсан бууралт санаа 
зовоосон зүйл мөн. Түүгээр зогсохгүй банкны зээлийн нилээдгүй хувийг барилгын 
салбарт олгосон байдаг.  
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Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл зудын улмаас 2010 онд огцом буурч, 2011 онд 
үндсэндээ өөрчлөлтгүй, мөн оны дөрөвдүгээр улиралд 9.2 хувийн бууралттай 
байсан. Ажиллах хүчний судалгааны үр дүнгээс харахад нийт ажил эрхлэлтийн 
гуравны нэг нь энэ салбарт оногдож байгаа бөгөөд салбарын хүндрэл бэрхшээл нь 
хөдөө аж ахуйгаас амьжиргаагаа тэтгэдэг ядуу өрхүүдэд хүндээр тусч байгаа нь 
гарцаагүй.  
Аж үйлдвэрийн салбарын өсөлт саарсан боловч эрчимтэй хэвээр байна  
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн гурван сараар гулсуулж тооцсон дундаж 
өсөлт саарсан боловч боловсруулах, уул уурхай, олборлох салбарын үйл 
ажиллагаа өндөр өсөлттэй хэвээр байна (Зураг Зураг 3). Аж үйлдвэрийн салбарын 
нийт үйлдвэрлэлийн гуравны нэгийг эзэлдэг боловсруулах салбар дотор нэхмэл 
сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл (голдуу ноолуураар хийсэн) дөрөвдүгээр 
улиралд буурсан хэдий ч үндсэн металлын үйлдвэрлэл өссөөр байна (Зураг Зураг 
4).   

Хөдөлмөрийн зах зээл ба ядуурал 

Ажилгүйдэл хэдий өндөр ч буурах хандлагатай байгааг ажиллах хүчний судалгаа 
харуулж байна  

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний төвд бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг үндэслэн 
тооцдог албан ёсны ажилгүйдлийн түвшин 2010 оны  12 сард 3 хувьтай байсан бол 
өнгөрсөн 12 сард 5 хувьд хүрч өслөө. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 2010 
оноос хойш 38 мянгаас 57 орчим мянга болж нэмэгдсэн байна.  
Гэвч энэхүү тоо нь ажилгүйдлийн бодит түвшинг тэр бүр үнэн зөв илэрхийлж 
чадахгүй байгаа учраас ажиллах хүчний судалгаагаар үүнийг хэмжих боломжтой 
юм. Судалгаагаар ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа ч буурч эхэлсэн нь 
ажиглагдаж байна. ҮСХ-ны 2011 оны 4 дүгээр улиралд хийсэн хамгийн сүүлийн 
судалгаагаар ажилгүйдлийн түвшин 9 хувьтай гарсан нь 2010 оны 12 сард 
бүртгэгдсэн 13 хувиас бага байна. Энэ нь нийт ажиллах хүчин болох 1,147 мянган 
хүний 103 мянга нь ажилгүй байгааг илтгэж байна.  

Албан бус салбарын бодит цалин өндөр инфляцид идэгдсээр байна 

Дэлхийн Банкнаас 2011 оны 12 сард явуулсан судалгаагаар албан бус салбарт 
ажил эрхлэж буй хүмүүсийн тоо болон дундаж цалин бараг хоёр дахин өссөний 
ихэнх нь бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, барилгын салбарт ажиглагдсан. 
Энэ нь эдийн засгийн өндөр өсөлтийг даган дээрх салбаруудад ажил эрхлэх 
боломж ихээр нэмэгдсэнтэй холбоотой байна. Гэвч барилгын салбарын ажиллах 
хүчний зах зээл улирлаас хамааран хаагдсан, мөн хүйтний улирал ирж, ын 
гудамжинд худалдаа эрхлэх нь багассантай холбогдуулан 10 дугаар сартай 
харьцуулахад түр ажиллагчдын тоо 6 хувиар буурчээ. Албан бус салбарын 
ажиллагчдын бодит цалин хөлс 2011 оны 10 дугаар сартай харьцуулахад 12 
дугаар сард 7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй гарсан (Зураг 5).  
2011 оны 3 дугаар улиралд хийгдсэн судалгаатай харьцуулахад нийгмийн хамгийн 
эмзэг давхрагын хүмүүсийн бодит цалин ийнхүү буурсан нь өвлийн цагт ажлын 
байр цөөрч, инфляцийн түвшин өсөн нэмэгдэж байгаатай шууд холбоотой байна. 
Судалгаанд хамрагдагчдын 40 орчим хувь нь авч буй цалин хөлс нь тэдний 
амьжиргааны наад захын хэрэгцээг хангахад хүрэлцдэггүй гэж хариулсан бол 
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үлдсэн хувь нь зөвхөн хүнс ба орон байрны хэрэгцээг хангадаг гэжээ (Зураг 6). 
Сүүлд явуулсан судалгаагаар албан бус салбарт ур чадваргүй ажиллах хүчин 
хөдөөнөөс ихээр орж ирж байгаа нь нотлогдсон бөгөөд тэд нийт судалгаанд 
оролцогчдын 30 гаруй хувийг эзэлж байв. Энэ нь хөдөөд амьдрал хүнд хэвээр 
байгааг илтгэж байна.  
 

Инфляци  

Инфляцийн дарамт нэмэгдсээр байна … 

Хэрэглээний үнийн өсөлт 2011 оны туршид үндсэндээ хоёр оронтой тоогоор 
илэрхийлэгдсэн. 2011 оны хавар засгийн газраас бүрдүүлсэн нөөцийн махыг 
зохион байгуулалттайгаар зах зээлээс доогуур үнээр борлуулсны үр дүнд хүнсний 
барааны инфляцийг хяналтанд байлгаж чадсан. Гэвч тавдугаар сард 2.8 хувь 
болж буурсан байсан ерөнхий индексээр илэрхийлсэн Улаанбаатар хотын 
инфляци 12 дугаар сард 11.1 хувьд хүрч өслөө (Зураг Зураг 7). Хүнс, эрчим хүчний 
үнэ ерөнхийдөө хэлбэлзэл ихтэй байдаг учраас үүнийг хасч тооцсон суурь 
инфляцийн үзүүлэлт оны туршид өсч ирсэн бөгөөд гурван сарын дунджаар 
тооцсон жилийн инфляци 12 дугаард 12.4 хувьд хүрсэн.  
Зураг 1 Эдийн засгийн өсөлт 2011 онд огцом 

эрчимжиж, 17.3 хувьд хүрсэн* 

 Зураг 2 Бөөний болон жижиглэн худалдааны 
салбар хамгийн хурдан өсч, хэрэглээ, төсвийн 
тэлэлт өндөр байгаагийн илрэл болж байна  

ДНБ-ий өсөлтийг дэмжсэн пункт, жилийн өөрчлөлт   ДНБ-ий өсөлтийг дэмжсэн пункт, жилийн өөрчлөлт 

 

   
Зураг 3 Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл саарч 
байгаа боловч өндөр өсөлттэй хэвээр байна  

 Зураг 4  үндсэн металлын үйлдвэрлэл мөн 
эрчимтэй өсч байна  

Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, гурван сарын гулсмал 
дундаж, жилийн өөрчлөлт хувиар, 2005 оны 
тогтмол үнээр             

 Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл, гурван сарын 
гулсмал дундаж, жилийн өөрчлөлт хувиар, 2005 
оны тогтмол үнээр   
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Зураг 5 Инфляци нэмэгдэж, албан бус 
салбарын бодит цалин өнгөрсөн оны сүүлийн 
хагаст буурчээ  

 Зураг 6 … судалгаанд оролцогчдын 40 орчим 
хувь авч байгаа цалин нь үндсэн хэрэгцээг 
хангаж хүрэлцэхгүй байна гэж хариулжээ  

Ажилчдын тоо                         Дундаж бодит 
орлого, төг 

 Судалгаанд оролцсон нийт ажилчдын хувь  
                                     

 

 

Эх сурвалж: ҮСХ, Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо.* ДНБ-ий урьдчилсан гүйцэтгэл 

 
Монгол Улс махнаас бусад төрлийн хүнсний барааны дийлэнх хэсгийг БНХАУ-аас 
импортоор авч хэрэглэдэг учраас Монголын хүнсний барааны инфляци БНХАУ-
ынхыг дагадаг бөгөөд гурав орчим сарын хоцрогдолтой байдаг (Error! Not a valid 

bookmark self-reference.). БНХАУ-ын хүнсний барааны үнэ 12 дугаар сард 9.1 
хувиар өссөн учраас Монгол Улсын хүнсний барааны үнэ өсөх дарамт хэсэг 
хугацаанд өндөр байж болзошгүй. Засгийн газар мах бэлтгэгч аж ахуйн нэгжүүдэд 
татаас олгох хөтөлбөрөө 2012 оноос сэргээн хэрэгжүүлж, махны үнийг дахин 
өсгөхгүй байх зорилт тавин ажиллаж байна. Махны үнэ дөрөвдүгээр улиралд 20 
гаруй хувиар өсчээ. 
… төсвийн тэлэх бодлогын илрэл болж байна 

Инфляцийн дарамт өсөн нэмэгдэж байгаа нь Оюутолгойн бүтээн байгуулалт 
дуусах шатандаа орж, эдийн засаг өргөн далайцтай өсч байхад төсвийн бодлогыг 
давхар тэлсний үр дагавар юм. Төсвийн нийт зарлага 2011 онд өмнөх онтой 
харьцуулахад 56 хувиар өссөн нь асар өндөр үзүүлэлт бөгөөд энэ онд зарлагын 
тэлэлт улам ихээр үргэлжлэх төлөвлөгөөтэй байна. Үүний үр дүнд сул чөлөөтэй 
зай хязгаарлагдмал байгаа энэ үед эдийн засагт маш их хэмжээний эрэлт үүснэ. 
Төсвийн зарлагыг танахгүй бол инфляцийн дарамт буурахгүй, улам бүр нэмэгдэх 
болно.  
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Инфляци өссөнөөр хүн ам, нэн ялангуяа ядуусын бодит орлого, худалдан авах 
чадвар мууддаг. Ядууст үл хөдлөх хөрөнгө гэх мэт үнэ цэнэ нь инфляцид 
идэгддэггүй урт хугацааны хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах зэргээр инфляцийн эсрэг 
хэджинг хамгаалалт хийх боломж хомс байдаг. 
Зураг 7 Инфляцийн ерөнхий индекс 2011 онд 
өндөр үзүүлэлттэй байсан нь хэт халалтын 
дарамтыг илэрхийлж байна 

 Зураг 8 суурь үнүүд ч гэсэн оны туршид өссөөр 
байв. 

Жилийн өөрчлөлт, хувира, УБ хот  Сүүлийн гурван сарын жилийн өөрчлөлтийн 
дундаж, хувиар, УБ хот 

 

 

 

   
Зураг 9  Монголын хүнсний барааны үнэ 
БНХАУ-ынхыг дагаж гурван сарын 
хоцрогдолтойгоор өөрчлөгддөг учраас хүнсний 
инфляци өсөх дарамт өндөр байсаар байх 
болно 

 Зураг 10 Бодит хүүгийн түвшин сөрөг утгатай 
байгаа үед бодлогын хүүг дахин өсгөх 
бололцоо байна 

  

Монгол Улсын Эдийн Засгийн 
Улирлын Тойм 

Дэлхийн Банк  
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 Дэлхийн Банкнаас эрхлэн гаргадаг Монгол Улсын Эдийн Засгийн Улирлын 

Тойм нь тус улсын эдийн засаг, нийгмийн амьдралд гарсан сүүлийн үеийн 
өөрчлөлт болон явуулж буй бодлогыг үнэлж дүгнэхэд чиглэгддэг. Мөн түүнчлэн, 
Дэлхийн Банкнаас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны үр дүнг 
танилцуулдаг. Тоймыг Дэлхийн Банкны Зүүн Ази, Номхон далайн бүсийн Дэд 
Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийг удирдах салбар 
нэгжийн баг бэлтгэдэг бөгөөд багийн бүрэлдэхүүнд Н. Мөнхнасан, Темина Хан, Ш. 
Алтанцэцэг нар орж ажилладаг. Багийг Рохиер ван ден Бринк ахладаг. Тоймыг 
бэлтгэх ажилд Захид Хаснейн, Гейлиус Дрогелис, Жостейн Найгард нар мөн хувь 
нэмэр оруулсан болно. Энэхүү баримт бичгийн хуулбарыг 
http://www.worldbank.org.mn хаягаар орж татаж авах боломжтой бөгөөд нэмэлт 
мэдээлэл авах, санал дүгнэлт өгөх, асуулт тавихыг хүсвэл Нармандахын 
Мөнхнасантай холбоо барина уу (mnarmandakh@worldbank.org). 
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Ерөнхий тойм 
ДНБ-ий өсөлт 2010 онд 6.4 хувь байсан бол 2011 онд 17.3 хувьд хүрсэн нь түүхэнд 
байгаагүй үзүүлэлт боллоо. Мөн 2010 онд 13 хувьтай байсан ажилгүйдлийн 
түвшин 9 хувь болж буурлаа. Гэвч оны эцэст инфляци 11.1 хувьд хүрч албан бус 
салбарын ажилчдын бодит орлого буурч эхэлсэн.  Эдийн засаг хэт халж 
байгаагийн үндсэн шалтгаан нь уул уурхайн орлого хурдацтай нэмэгдэх мөн 
төсвийн зарлага 2011 онд 56 хувиар өссөн явдалтай холбоотой бөгөөд энэ онд 
дахин 32 хувиар нэмэгдэхээр төсөвлөгдсөн байна. Төсвийн мөчлөг дагасан энэхүү 
бодлого нь Монгол Улсад урьд өмнө нь тохиолдож байсан “тэлэлт-агшилт”-ын 
мөчлөгийг давтах эрсдэлийг дагуулж байна. Нэн ялангуяа Европын улсуудад 
өрийн хямрал үргэлжилж, эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний үнэ огцом унаж 
болзошгүй энэ үед ийм нөхцөл байдал бий болоод байна.   

2011 оны төсвийн нийт зарлагыг 2009 оны түвшинтэй харьцуулбал хоёр дахин 
өссөн нь УИХ-ын сонгуулийн өмнөх жилийн дарамт шахалт, өмнөх сонгуулийн 
үеэр өгсөн бэлэн мөнгө тараах, хөрөнгө оруулалтыг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх 
улс төрийн амлалтыг биелүүлэхтэй холбоотой. Төсвийн орлогын гүйцэтгэл өндөр 
байсан учраас 2011 оны төсвийн алдагдал ДНБ-ий 3.6 хувьтай тэнцлээ. Харин 
төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу эрдэс 
баялгийн гол бүтээгдэхүүний урт хугацааны үнийн төсөөлөл дээр үндэслэн 
тооцвол 5.8 хувьтай үзүүлэлт гарлаа. 

Мөнгөний бодлогын тухайд Монголбанкнаас инфляцийг хазаарлах, зээлийн 
өсөлтийг хумих чиглэлээр 2011 онд чухал арга хэмжээ авч ажилласан. Гэвч 
бодлогын хүүгийн бодит түвшин сөрөг утгатай хэвээр мөн банкны зээл хурдацтай 
өссөөр (өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 73 хувь) байгаа учраас мөнгөний 
бодлогыг нэмж чангатгах шаардагатай байна. Мөн түүнчлэн хөрвөх чадварын 
эрсдэл нэмэгдэх хандлагатай болж, банкуудын тайлан тэнцэл дэх чанаргүй 
зээлийн багц эрчимтэй багасахгүй байна. Төгрөг, ам. долларын данс хооронд 
хөрвүүлэг чөлөөтэй хийгддэг учраас банкны системийг бэхжүүлэх чиглэлээр макро 
зохистой арга хэмжээ авахгүй бол хөрөнгийн урсгал гэнэт гадагшлах эрсдэл өндөр 
хэвээр байна. Тухайлбал, системийн ач холбогдолтой банкуудад өөрийн 
хөрөнгийн нэмэгдэл сан байгуулах тухай нэвтрүүлээд удаагүй байгаа шаардлага 
дээр нэмээд барилга, орон сууц, хэрэглээний зээл гэх мэт хэлбэлзэл өндөртэй 
салбаруудын зээл дээр алдагдлын нэмэгдэл сан байгуулах нь зүйтэй.   

Төгрөгийн ханш 2011 онд 11 хувиар суларсан нь инфляци дотоодод өндөр байгаа, 
түүхий эдийн үнэ оны сүүл рүү буурсантай шууд холбоотой юм. Түүхий эдийн зах 
зээлээс хамаардаг эрдэс баялгийн нөөц ихтэй,хөгжиж буй бусад улс орнуудын 
ханш адил нөлөө үзсэн. Цаашид ханшийг уян хатан байлгах нь чухал бөгөөд 
төгрөгийн ханшийг нэг чиглэлээр өөрчлөгдөнө гэсэн хүлээлт дээр үндэслэсэн ашиг 
хонжоо олох гэсэн дайралт үүсэх эрсдэлийг багасгаж, гадаад цочрол (жишээлбэл, 
эрдэс баялгийн үнэ) бий болсон тохиолдолд төсөв, экспортын орлогод шууд 
нөлөөлөхгүйгээр эдийн засагт шингээж авах боломжийг бүрдүүлнэ. 2008 онд харин 
ийм цочрол тэр чигээрээ эдийн засагт нөлөөлж, агшилтыг дагуулсан. Цаашилбал, 
ханшийг уян хатан байлгах нь нэрлэсэн ханшны хэлбэлзлийг эдийн засагт 
шингээхэд тустай бөгөөд бодит орлого болон бизнесийн ашигтай байдалд сөргөөр 
нөлөөлөх цалин хөлс, ажлын байр эрс буурах үр дагавараас сэргийлэх юм. Эцэст 
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нь, ханш уян хатан байх нь хувийн хэвшил болон банкуудыг хамгаалалтгүй эрсдэл 
үүрэх сонирхлыг бууруулна. 

Уул уурхайн салбарын тоног төхөөрөмж, нефть бүтээгдэхүүний импорт асар ихээр 
өсч, гадаад худалдааны тэнцэл 2011 оны 12 дугаар сард 1.7 тэрбум ам. долларын 
алдагдалтай болж, түүхэнд байгаагүй өндөр түвшинд хүрлээ. Гэхдээ экспорт ч 
дутахааргүй гүйцэтгэлтэй гарч 2010 оны эцэст 2.9 тэрбум ам. доллартай тэнцэж 
байсан бол 2011 онд 4.8 тэрбум ам. доллар болж өсчээ. Экспортын өсөлтийг 
дэмжсэн гол бараа нь БНХАУ руу гаргаж байгаа нүүрс байв. Урсгал дансны тэнцэл 
2010 онд ДНБ-ий 14 хувьтай тэнцэж байсан бол 35 хувьтай тэнцэх болж нэмэгдсэн 
нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгалаар бүрэн санхүүжигдсан 
байна. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт сүүлийн дөрвөн улирлын нийлбэрээр 5.3 
тэрбум ам. долларт хүрч, ДНБ-ий 62 орчим хувьтай тэнцэж байна.  

Хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаар 2011 он болон 2012 оны эхээр чухал 
шийдвэрүүд гарч, бодлого тодорхойлогч байгууллага, зохион байгуулалтын хүрээг 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн. Тухайлбал, 2011 оны 12 дугаар сард Төсвийн нэгдсэн хууль 
батлагдсан. Хуулинд төсвийн тогтвортой байдлыг дэмжих зохицуулалтууд, 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд чухал ач холбогдолтой 
арга хэмжээнүүд, шийдвэрүүд багтсан. Мөн түүнчлэн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх 
хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнүүд дээр техник эдийн засгийн 
үндэслэлийг боловсруулсан байхын зэрэгцээ үндэсний тэргүүлэх чиглэлийн 
зорилтуудтай нийцсэн байх шаардлага тавигдаж байгаа  учраас төсвийн 
хөрөнгөөр гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын зохион байгуулалтын хүрээг бэхжүүлж 
чадсан. Ингэснээр Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуультай зэрэгцээд цаашид 
төсвийн зохистой бодлого, арга хэмжээ хэрэгжих нөхцөл шаардлагыг бүрдүүлж 
өгсөн.  

Нийгмийн халамжийн тухай хууль он гарсны дараахан батлагдсан. Шинэ хуулийн 
хүрээнд одоо иргэн бүрт олгож байгаа бэлэн мөнгөний оронд ядууст чиглэсэн 
тэтгэмж олгох шийдвэр гарлаа. Хууль батлагдсанаар Монголын ядуу эмзэг 
бүлгийнхний амьжиргааг хамгаалах, төсвийн тогтвортой байдлыг хангасан 
нийгмийн халамжийн тогтолцоо бүрдүүлэх чиглэлээр томоохон алхам хийж 
чадлаа. Ядуу өрхийн тоо 130 мянгад хүрч, таван өрх тутмын нэг нь ядуу гэсэн 
тооцоо байдаг.  

Эдийн засагт гадаад цочрол нүүрлэсэн тохиолдолд макро эдийн засгийн 
тогтвортой байдлыг хангаж, хатуу буулт хийхээс сэргийлэхэд Монгол Улс Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай болон Төсвийн нэгдсэн хуулиудад заасан төсвийн 
зохистой бодлогыг зайлшгүй дагаж мөрдөх шаардлагатай байна. Цаашилбал, 
инфляцийг хазаарлахын тулд төсвийн болоод мөнгөний бодлогын аль алиныг 
хумиж, банкны салбар дахь системийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор макро 
зохистой бодлого хэрэгжүүлж, гадаад цочрол биелэлээ олсон нөхцөлд анхан 
шатны хамгаалалт болох уян хатан ханшийн тогтолцоог хадгалж үлдэх нь зүйтэй.  

Монгол Улсын хувьд тодорхой бус үе ирээд байна. Дэлхийн эдийн засгийн байдал 
эрсдэлтэй байгаагаас эдийн засгийг сөрж байгаа салхины эрч нэмэгдэж 
болзошгүй. Үүний зэрэгцээ удахгүй болох гэж байгаа сонгууль дотоодын нөхцөл 
байдлыг улам тодорхой бус болгож байна. Тогтворжуулалтын санд хангалттай 
хэмжээний хуримтлал үүсэх хүртэл Монгол Улс эрдэсийн бүтээгдэхүүний үнийн 
хэлбэлзэлд их өртөмтгий байна. 2008-2009 оны хямралын үеэр БНХАУ дэд бүтцээ 
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анхаарч эдийн засгаа дэмжиж бодлого авч хэрэгжүүлж байсан бол дэлхийн эдийн 
засгийн өсөлт буурч буй өнөө үед дахин ийм арга хэмжээ авахгүй байх магадлал 
өндөр байгааг анхаарах хэрэгтэй.  

Яг энэ цаг мөчид “Бэлэн байх” гэсэн үг бодлогын зөвлөмжийг дүгнэж байна. Түүхэн 
ач холбогдолтой Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг 2010 онд батлахдаа 
Монгол Улсын бодлого боловсруулагчид “бэлэн байх”-ын ач холбогдлыг ойлгосон. 
Одоо энэхүү хуулинд заасан зарчмыг даган мөрдөж, эх орныхоо нүүрс, зэсийн 
арвин их нөөцийг эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд хүргэж, нийт ард иргэдийнхээ 
өнөөгийн болоод цаашдын амьжиргааг сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх нь чухал 
болоод байна.  

Бодит салбарт гарсан өөрчлөлт хөгжил  

ДНБ огцом өсч, 2011 онд 17.3 хувийн өсөлттэй гарлаа… 

Эдийн засаг 2011 онд эрчимтэй өсч, жилийн өсөлт нь 17.3 хувьд хүрлээ. Эдийн 
засгийн өсөлт 2010 онд 6.4 хувь байсантай харьцуулахад хоёр дахин нэмэгдэж, 
2004-2008 оны уул уурхайн тэлэлтийн үеийн дундаж өсөлт болох 9 хувиас 
хамаагүй өндөр боллоо. Монгол Улсын эдийн засаг тоймгүй өндөр өсөлттэй болж, 
дэлхийн хамгийн өндөр өсөлттэй улсуудын нэг болсон байна.  
… гэвч бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын эдийн засгийн 
өсөлтөнд эзлэх хувь нэмэгдэж байгаа нь эдийн засгийн өсөлтийг хэрэглээ, 
төсвийн тэлэлт түлхүү дэмжиж байгааг харуулж байна.  
Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбар 2011 онд 43 хувиар өсч, хамгийн их 
өсөлттэй салбар байлаа. Түүгээр зогсохгүй энэ салбарын өсөлт 2011 оны сүүлийн 
улиралд 70.5 хувьд хүрсэн. ДНБ-ий 2011 оны жилийн өсөлтийн 4 пункт, 
дөрөвдүгээр улирлын 17.8 хувийн өсөлтийн 6.7 пунктыг энэ салбарын өсөлт 
бүрдүүлсэн байна (Зураг 1, Зураг 2). Энэ нь бусад салбаруудынхаас хамгийн 
өндөр хувь бөгөөд өнгөрсөн онд төсвийн зарлага үлэмж ихээр өссөний дүнд 
хэрэглээ улам нэмэгдэж байгаагийн илрэл юм. Төсвийн нийт зарлага 2011 онд 56 
хувиар өсч, энэхүү өсөлтийн ихэнх хувийг иргэн бүрт сар бүр олгож байгаа бэлэн 
мөнгөний зардал эзэлж байна.  
Энэ хооронд уул уурхай, боловсруулах салбар 8.7 хувь, 16 хувиар тус тус өсч, 
эдийн засгийн өсөлтийн 1.5 пункт болон 1.0 пунктыг тус тус эзэлсэн байна. Тээвэр, 
барилгын салбарууд ч 2011 онд өндөр өсөлттэй байж, эдийн засгийн өсөлтийг 
ойролцоогоор 1.6 пункт, 0.2 пунктээр тус тус дэмжсэн. Энэ хоёр салбарын хувьд 
2011 оныг бүхэлд нь авч үзвэл үзүүлэлтүүд өндөр байгаа бөгөөд дөрөвдүгээр 
улиралд үйл ажиллагаа нь огцом хумигдсан. Үүнд: барилга гуравдугаар улиралд 
66.9 хувийн өсөлттэй байсан боловч дөрөвдүгээр улиралд өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 20.5 хувиар буурчээ. Тээвэр, агуулахын салбар өмнөх улиралд 35 
хувийн өсөлттэй байсан бол дөрөвдүгээр улиралд 29 хувийн бууралттай гарчээ. 
Энэ их огцом бууралтыг дан ганц улирлын шалтгаанаар тайлбарлах боломжгүй 
юм. Эдийн засаг хэт халж байна, нэн ялангуяа барилгын салбарт хөөс бүрэлдэж 
байна гэсэн түгшүүрийг тооцож үзвэл дөрөвдүгээр улиралд гарсан бууралт санаа 
зовоосон зүйл мөн. Түүгээр зогсохгүй банкны зээлийн нилээдгүй хувийг барилгын 
салбарт олгосон байдаг.  
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Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл зудын улмаас 2010 онд огцом буурч, 2011 онд 
үндсэндээ өөрчлөлтгүй, мөн оны дөрөвдүгээр улиралд 9.2 хувийн бууралттай 
байсан. Ажиллах хүчний судалгааны үр дүнгээс харахад нийт ажил эрхлэлтийн 
гуравны нэг нь энэ салбарт оногдож байгаа бөгөөд салбарын хүндрэл бэрхшээл нь 
хөдөө аж ахуйгаас амьжиргаагаа тэтгэдэг ядуу өрхүүдэд хүндээр тусч байгаа нь 
гарцаагүй.  
Аж үйлдвэрийн салбарын өсөлт саарсан боловч эрчимтэй хэвээр байна  
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн гурван сараар гулсуулж тооцсон дундаж 
өсөлт саарсан боловч боловсруулах, уул уурхай, олборлох салбарын үйл 
ажиллагаа өндөр өсөлттэй хэвээр байна (Зураг Зураг 3). Аж үйлдвэрийн салбарын 
нийт үйлдвэрлэлийн гуравны нэгийг эзэлдэг боловсруулах салбар дотор нэхмэл 
сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл (голдуу ноолуураар хийсэн) дөрөвдүгээр 
улиралд буурсан хэдий ч үндсэн металлын үйлдвэрлэл өссөөр байна (Зураг Зураг 
4).   

Хөдөлмөрийн зах зээл ба ядуурал 

Ажилгүйдэл хэдий өндөр ч буурах хандлагатай байгааг ажиллах хүчний судалгаа 
харуулж байна  

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний төвд бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг үндэслэн 
тооцдог албан ёсны ажилгүйдлийн түвшин 2010 оны  12 сард 3 хувьтай байсан бол 
өнгөрсөн 12 сард 5 хувьд хүрч өслөө. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 2010 
оноос хойш 38 мянгаас 57 орчим мянга болж нэмэгдсэн байна.  
Гэвч энэхүү тоо нь ажилгүйдлийн бодит түвшинг тэр бүр үнэн зөв илэрхийлж 
чадахгүй байгаа учраас ажиллах хүчний судалгаагаар үүнийг хэмжих боломжтой 
юм. Судалгаагаар ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа ч буурч эхэлсэн нь 
ажиглагдаж байна. ҮСХ-ны 2011 оны 4 дүгээр улиралд хийсэн хамгийн сүүлийн 
судалгаагаар ажилгүйдлийн түвшин 9 хувьтай гарсан нь 2010 оны 12 сард 
бүртгэгдсэн 13 хувиас бага байна. Энэ нь нийт ажиллах хүчин болох 1,147 мянган 
хүний 103 мянга нь ажилгүй байгааг илтгэж байна.  

Албан бус салбарын бодит цалин өндөр инфляцид идэгдсээр байна 

Дэлхийн Банкнаас 2011 оны 12 сард явуулсан судалгаагаар албан бус салбарт 
ажил эрхлэж буй хүмүүсийн тоо болон дундаж цалин бараг хоёр дахин өссөний 
ихэнх нь бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, барилгын салбарт ажиглагдсан. 
Энэ нь эдийн засгийн өндөр өсөлтийг даган дээрх салбаруудад ажил эрхлэх 
боломж ихээр нэмэгдсэнтэй холбоотой байна. Гэвч барилгын салбарын ажиллах 
хүчний зах зээл улирлаас хамааран хаагдсан, мөн хүйтний улирал ирж, ын 
гудамжинд худалдаа эрхлэх нь багассантай холбогдуулан 10 дугаар сартай 
харьцуулахад түр ажиллагчдын тоо 6 хувиар буурчээ. Албан бус салбарын 
ажиллагчдын бодит цалин хөлс 2011 оны 10 дугаар сартай харьцуулахад 12 
дугаар сард 7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй гарсан (Зураг 5).  
2011 оны 3 дугаар улиралд хийгдсэн судалгаатай харьцуулахад нийгмийн хамгийн 
эмзэг давхрагын хүмүүсийн бодит цалин ийнхүү буурсан нь өвлийн цагт ажлын 
байр цөөрч, инфляцийн түвшин өсөн нэмэгдэж байгаатай шууд холбоотой байна. 
Судалгаанд хамрагдагчдын 40 орчим хувь нь авч буй цалин хөлс нь тэдний 
амьжиргааны наад захын хэрэгцээг хангахад хүрэлцдэггүй гэж хариулсан бол 
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үлдсэн хувь нь зөвхөн хүнс ба орон байрны хэрэгцээг хангадаг гэжээ (Зураг 6). 
Сүүлд явуулсан судалгаагаар албан бус салбарт ур чадваргүй ажиллах хүчин 
хөдөөнөөс ихээр орж ирж байгаа нь нотлогдсон бөгөөд тэд нийт судалгаанд 
оролцогчдын 30 гаруй хувийг эзэлж байв. Энэ нь хөдөөд амьдрал хүнд хэвээр 
байгааг илтгэж байна.  
 

Инфляци  

Инфляцийн дарамт нэмэгдсээр байна … 

Хэрэглээний үнийн өсөлт 2011 оны туршид үндсэндээ хоёр оронтой тоогоор 
илэрхийлэгдсэн. 2011 оны хавар засгийн газраас бүрдүүлсэн нөөцийн махыг 
зохион байгуулалттайгаар зах зээлээс доогуур үнээр борлуулсны үр дүнд хүнсний 
барааны инфляцийг хяналтанд байлгаж чадсан. Гэвч тавдугаар сард 2.8 хувь 
болж буурсан байсан ерөнхий индексээр илэрхийлсэн Улаанбаатар хотын 
инфляци 12 дугаар сард 11.1 хувьд хүрч өслөө (Зураг Зураг 7). Хүнс, эрчим хүчний 
үнэ ерөнхийдөө хэлбэлзэл ихтэй байдаг учраас үүнийг хасч тооцсон суурь 
инфляцийн үзүүлэлт оны туршид өсч ирсэн бөгөөд гурван сарын дунджаар 
тооцсон жилийн инфляци 12 дугаард 12.4 хувьд хүрсэн.  
Зураг 1 Эдийн засгийн өсөлт 2011 онд огцом 

эрчимжиж, 17.3 хувьд хүрсэн* 

 Зураг 2 Бөөний болон жижиглэн худалдааны 
салбар хамгийн хурдан өсч, хэрэглээ, төсвийн 
тэлэлт өндөр байгаагийн илрэл болж байна  

ДНБ-ий өсөлтийг дэмжсэн пункт, жилийн өөрчлөлт   ДНБ-ий өсөлтийг дэмжсэн пункт, жилийн өөрчлөлт 

 

   
Зураг 3 Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл саарч 
байгаа боловч өндөр өсөлттэй хэвээр байна  

 Зураг 4  үндсэн металлын үйлдвэрлэл мөн 
эрчимтэй өсч байна  

Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, гурван сарын гулсмал 
дундаж, жилийн өөрчлөлт хувиар, 2005 оны 
тогтмол үнээр             

 Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл, гурван сарын 
гулсмал дундаж, жилийн өөрчлөлт хувиар, 2005 
оны тогтмол үнээр   



67132 

 

 

   
Зураг 5 Инфляци нэмэгдэж, албан бус 
салбарын бодит цалин өнгөрсөн оны сүүлийн 
хагаст буурчээ  

 Зураг 6 … судалгаанд оролцогчдын 40 орчим 
хувь авч байгаа цалин нь үндсэн хэрэгцээг 
хангаж хүрэлцэхгүй байна гэж хариулжээ  

Ажилчдын тоо                         Дундаж бодит 
орлого, төг 

 Судалгаанд оролцсон нийт ажилчдын хувь  
                                     

 

 

Эх сурвалж: ҮСХ, Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо.* ДНБ-ий урьдчилсан гүйцэтгэл 

 
Монгол Улс махнаас бусад төрлийн хүнсний барааны дийлэнх хэсгийг БНХАУ-аас 
импортоор авч хэрэглэдэг учраас Монголын хүнсний барааны инфляци БНХАУ-
ынхыг дагадаг бөгөөд гурав орчим сарын хоцрогдолтой байдаг (Error! Not a valid 

bookmark self-reference.). БНХАУ-ын хүнсний барааны үнэ 12 дугаар сард 9.1 
хувиар өссөн учраас Монгол Улсын хүнсний барааны үнэ өсөх дарамт хэсэг 
хугацаанд өндөр байж болзошгүй. Засгийн газар мах бэлтгэгч аж ахуйн нэгжүүдэд 
татаас олгох хөтөлбөрөө 2012 оноос сэргээн хэрэгжүүлж, махны үнийг дахин 
өсгөхгүй байх зорилт тавин ажиллаж байна. Махны үнэ дөрөвдүгээр улиралд 20 
гаруй хувиар өсчээ. 
… төсвийн тэлэх бодлогын илрэл болж байна 

Инфляцийн дарамт өсөн нэмэгдэж байгаа нь Оюутолгойн бүтээн байгуулалт 
дуусах шатандаа орж, эдийн засаг өргөн далайцтай өсч байхад төсвийн бодлогыг 
давхар тэлсний үр дагавар юм. Төсвийн нийт зарлага 2011 онд өмнөх онтой 
харьцуулахад 56 хувиар өссөн нь асар өндөр үзүүлэлт бөгөөд энэ онд зарлагын 
тэлэлт улам ихээр үргэлжлэх төлөвлөгөөтэй байна. Үүний үр дүнд сул чөлөөтэй 
зай хязгаарлагдмал байгаа энэ үед эдийн засагт маш их хэмжээний эрэлт үүснэ. 
Төсвийн зарлагыг танахгүй бол инфляцийн дарамт буурахгүй, улам бүр нэмэгдэх 
болно.  
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Инфляци өссөнөөр хүн ам, нэн ялангуяа ядуусын бодит орлого, худалдан авах 
чадвар мууддаг. Ядууст үл хөдлөх хөрөнгө гэх мэт үнэ цэнэ нь инфляцид 
идэгддэггүй урт хугацааны хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах зэргээр инфляцийн эсрэг 
хэджинг хамгаалалт хийх боломж хомс байдаг. 
Зураг 7 Инфляцийн ерөнхий индекс 2011 онд 
өндөр үзүүлэлттэй байсан нь хэт халалтын 
дарамтыг илэрхийлж байна 

 Зураг 8 суурь үнүүд ч гэсэн оны туршид өссөөр 
байв. 

Жилийн өөрчлөлт, хувира, УБ хот  Сүүлийн гурван сарын жилийн өөрчлөлтийн 
дундаж, хувиар, УБ хот 

 

 

 

   
Зураг 9  Монголын хүнсний барааны үнэ 
БНХАУ-ынхыг дагаж гурван сарын 
хоцрогдолтойгоор өөрчлөгддөг учраас хүнсний 
инфляци өсөх дарамт өндөр байсаар байх 
болно 

 Зураг 10 Бодит хүүгийн түвшин сөрөг утгатай 
байгаа үед бодлогын хүүг дахин өсгөх 
бололцоо байна 

). Мөн түүнчлэн банкны заавал байлгах нөөцийн хэмжээг 11 хувь болгож 
нэмсэн. Гэвч инфляцийн ерөнхий үзүүлэлт 13.5 хувь хүрч өссөн байгаа энэ үед 
бодлогын бодит хүү сөрөг утгатай байгаа учраас инфляци болон инфляцийн 

хүлээлтийн аль алиныг хазаарлахад мөнгөний бодлогыг нэмж хатууруулах 
шаардлагатай байна. Гэтэл мөнгөний болон төсвийн бодлого нь эсрэг тэсрэг 
чиглэлийг баримталж байгаа нөхцөлд энэхүү зорилтыг хангахад бэрхшээлтэй байх 
бөгөөд одоо нөхцөл байдал яг ийм байна.   
Иймд инфляцийг хазаарлах үүднээс төсвийн зарлагыг тогтоон барих нь чухал ач 
холбогдолтой байна. Төсвийн зарлага ихээр нэмэгдсэнээр инфляцийн дарамт 
даамжирч, инфляцийн хүлээлт газар авсан тохиолдолд цалин, үнийн эргүүлэг 
үүсэх эрсдэл өндөр болно. Мөн түүнчлэн дотоодод инфляци өндөр байгаагаас 
төгрөгийн бодит ханш чангарч, хөдөөгийн иргэдийн амьжиргааны гол үүсвэр нь 
болсон хөдөө аж ахуйн экспорт болон хэдийнээ хумигдаад байгаа боловсруулах 
салбарын аль алинд сөргөөр нөлөөлнө. Тэгэхээр төсвийн зарлагын 2012 оны 
гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөнөөс доогуур байлгаж, хэт халалт даамжрахаас 
сэргийлэхээс гадна Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу 2013 оны 
нэгдүгээр сараас хүчин төгөлдөр болох учиртай төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн 
шаардлага (төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал ДНБ-ий хоёр хувиас хэтрэхгүй 
байх) хэрэгжиж эхлэх үед алдагдлыг бууруулах зорилтыг хангахад чиглэх ёстой.   

Төсвийн байдал 

2011 онд төсвийн зарлага 2009 оны түвшингөөс 2 дахин өсч урд өмнө байгаагүй 
хэмжээнд хүрлээ 
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Төсвийн зарлага 2011 онд өмнөх онтой харьцуулахад 56 хувиар өсч урд өмнө 
байгаагүй хэмжээнд хүрч нэмэгдлээ (Зураг 11 ба Зураг 12Зураг 12). Ерөнхийдөө 
улсын салбарын хэмжээ 2009 онтой харьцуулахад 2 жилийн дотор 2 дахин тэлсэн 
байна. Зарлагын өсөлтөнд сонгуулийн өмнөх жилийн ачаалал, өмнө нь өгсөн их 
хэмжээний бэлэн мөнгө тараах улс төрийн амлалтаа биелүүлэх гэсэн хүчин 
чармайлт болон дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлсэн зэрэг нь 
нөлөөлжээ. Анх батлагдсан 2011 оны төсөвт (2010 оны сүүлээр батлагдсан) 
зарлагыг өмнөх оны гүйцэтгэлээс 33 хувиар нэмэгдүүлэхээр тусгасан байсан нь 
гол төлөв нийгмийн халамжийн шилжүүлэг, урсгал болон хөрөнгийн зардлыг 
нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой байв. Гэвч түүхий эдийн үнийн өсөлт болон эдийн 
засгийн эрчимтэй өсөлтийн үр дүнд төсөвт орох орлого нэмэгдсэнтэй уялдан 
нэмэлт орлогыг зарцуулахаар төсвийг 11 дүгээр сард тодотгосон билээ. Тодотгол 
батлагдсанаар төлөвлөсөн зарлага 2010 оны гүйцэтгэлээс даруй 60 хувиар өссөн. 
2011 оны төсвийн зарлагын тавны нэг нь зөвхөн 12 дугаар сард гүйцэтгэлээр 
гарсан ба хэт халж эхэлсэн эдийн засагт их хэмжээний эрэлтийг нэмж 
үүсгэсэн 
2011 оны төсвийн нийт зарлагын тавны нэг нь зөвхөн 12 сард зарцуулагдсан байна 
(Зураг 13Зураг 13). Үүний гуравны нэгийг шилжүүлгийн зардал, тавны нэгийг 
хөрөнгийн зардал эзэлж байсан ба эдийн засагт сул орон зай хомс үед дотоодын 
эрэлтийг маш ихээр нэмэгдүүлсэн. Ялангуяа, 286.3 тэрбум төгрөгийг хөдөө аж 
ахуйн татаас, хөнгөлөлттэй зээлийн шугам бий болгоход зориулан Хөдөө, аж 
ахуйн яаманд шилжүүлжээ7. Мөн 122.6 тэрбум төгрөгийг анх батлагдсан төсөвт 
хөрөнгө нь дутуу суусан томоохон төслүүдийг гүйцэд санхүүжүүлэхэд зарцуулсан. 
Үүний зэрэгцээ УИХ-аар батлагдсан Агаарын бохирдолтой тэмцэх хуулийн хүрээнд 
гэр хорооллын өрхүүдэд сайжруулсан зуух нийлүүлэх зорилгоор 34 тэрбум 
төгрөгийг нэмж суулгасан байна. Хөрөнгийн зарлагын энэхүү өсөлт нь Сангийн яам 
болон Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хорооны төслийн үнэлгээ, төсөвлөлт хийх 
чадавхи, боломжтой уялдаагүйгээс улсын төсвийн зарцуулалтын чанарын 
асуудалд эргэлзээ төрүүлж байна. Мөн түүнчлэн төсвийн хөрөнгийг 12 дугаар сард 
зарцуулахын тулд хиймэл дарамт шахалтыг бий болгосон нь улсын төсвийн 
санхүүгийн удирдлагад маш хор хохиролтой юм.  
Ерөнхийдөө, 12 дугаар сарын төсвийн зарцуулалтын хэв маяг 2011 оны хувьд 
ижил байсан. 2011 онд хамгийн том зарлагын зүйл анги нийгмийн халамжийн 
шилжүүлэг, түүний дараагаар хөрөнгийн зардал орж байв. Хүний хөгжил сангаас 
сар бүр иргэн бүрт 21,000 төгрөг тарааж байсан нь ядуусын худалдан авах 
чадварыг нэмэгдүүлэхэд онцгой үүрэгтэй байлаа. Гэсэн хэдий ч нийтийг хамарсан 
энэ шилжүүлгийг ядуу биш хүмүүс адил хүртэж байсан болохоор хэт халж буй 
эдийн засагт зарцуулалтын нэмэлт дарамтыг үүсгэж, инфляцийг хөөрөгдөн, 
улмаар бэлэн мөнгөний шилжүүлгээр дамжуулан ядуурлыг бууруулах зорилтын үр 
дүнг сулруулсан. Нийт зарлагын өсөлтийн дөрөвний нэгийг цалин хөлс, бараа, 
үйлчилгээний зардалд зориулжээ (Зураг 14Зураг 14).  

                                                 
7 50 тэрбум төгрөгийг хонь, тэмээний ноосны үйлдвэрлэлийг дэмжихэд, 100 тэрбумыг ноолуурын үйлдвэрлэлийг 

дэмжих зорилгоор мөн 150 тэрбумыг ЖДҮ-дэд хөнгөлөлттэй зээлийн шугам бий болгоход зарцуулсан. Эдгээрийг 
санхүүжүүлэх зорилгоор 2011 онд төлөвлөсөн 300 тэрбумын бондоос одоогийн байдлаар Засгийн газар 286.3 тэрбумыг нь 
гаргаад байна.  
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Орлого нэмэгдсэний ачаар нийт тэнцлийн алдагдлыг 3.6 хувь дотор барьж 
чадсан боловч төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал илүү өндөр 5.8 хувьтай 
гарлаа 
2010 онтой харьцуулахад ашигт малтмал ашигласны төлбөр болон ноогдол 
ашгийн орлого нэмэгдсэнээс шалтгаалан орлого 43 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. Хэдийгээр гэнэтийн ашгийн татварыг хүчингүй болгосон явдал (ГАТ нь 2010 
оны төсвийн орлогын 13.7 хувийг бүрдүүлж байв) оны эхэнд төсвийн орлого их 
хэмжээгээр буурахад нөлөөлсөн  ч үүнийг уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн 
импортын НӨАТ-ын орлогоор хангалттай нөхөж чадсан. Эдийн засаг эрчимжихийн 
хирээр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хүн амын орлогын албан татвар, 
дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ-ын орлогын гүйцэтгэл мөн адил сайн 
байлаа. Харамсалтай нь илүүдэл орлогоо хуримтлуулахын оронд засгийн газар 
бүгдийг нь зарцуулснаас гадна 2011 оныг 391 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай 
үдсэн.  
Ийнхүү 2010 онд тэнцвэртэй байсан төсөв муудаж, 2011 онд 3.6 хувийн 
алдагдалтай гарлаа. Төсөвт гарсан нэг эерэг өөрчлөлт бол 2011 оноос хойш 
ТТБТХ-ын дагуу эрдэс баялгийн тэнцвэржүүлсэн (өөрөөр хэлбэл урт хугацааны) 
орлогыг тооцдог болсон ба бодит болон тэнцвэржүүлсэн орлогын зөрүүг (12 сард 
241 тэрбум буюу ойролцоогоор ДНБ-ий 2 хувь) Төсвийн тогтворжуулах санд 
хуримтлуулж эхэлсэн. Гэхдээ энэхүү хэмжүүрээр тэнцвэржүүлсэн алдагдал 
(тэнцвэржүүлсэн орлого, бодит зарлагын зөрүү) 3.6 хувийн төсвийн нийт 
алдагдалтай харьцуулахад мэдээж өндөр ДНБ-ий 5.8 хувьтай гарчээ.   
2012 оны төсөвт зарлагыг дахин нэмэгдүүлэхээр, дийлэнхийг урсгал зардал 
болон төсвийн томоохон хөрөнгө оруулалтын төслүүдэд зарцуулахаар 
тусгажээ 
Өнгөрсөн 12 дугаар сард батлагдсан 2012 оны төсөвт зарлагыг өмнөх оны 
гүйцэтгэлээс даруй 32 хувиар нэмэгдүүлэхээр буюу 6,309 тэрбум төгрөгт хүргэн 
төсөвлөсөн. Абсолют утгаараа, энэ нь 2009 оны ДНБ-ий хэмжээнд дөхөж очиж 
байгаа юм. Орлогыг 2011 оны түвшинээс 32 хувиар илүү, нэрлэсэн ДНБ-ийг 16 их 
наяд төгрөгт хүрэхээр төсөөлсөн. Зарлагын энэхүү төлөвлөгөөний хүрээнд төсвийн 
тэнцвэржүүлсэн алдагдал 2012 онд ДНБ-ий 3 хувьтай тэнцэхээр байна (Хүснэгт 
1Хүснэгт 1).  
Зарлагын өсөлтийн дийлэнх нь цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхэд (36 хувиар), 
тодруулбал эхний шатанд 2012 оны 4 дүгээр сард 80,000 төгрөгөөр 10 дугаар сард 
28 хувиар, мөн татаас, урсгал шилжүүлгийг өсгөхөд (33 хувиар) чиглэгдэж байна. 
Дээрх зардлууд хамтдаа нийт зарлагын 50-с илүү хувийг эзэлж байна. Мөн 
түүнчлэн, 2012 оны төсвийн хөрөнгийн зардал 2011 оны гүйцэтгэлээс даруй 88 
хувиар өндөр байна. Хөрөнгийн зардлын ихэнхийг дэд бүтцийн хөгжилд, 
тодруулбал Монголын эрдэс баялгийг газрын гүнээс гарган авч зах зээл рүү 
хүргэхэд шаардлагатай авто зам, төмөр замын сүлжээг сайжруулах зорилгоор 1 
тэрбум ам. долларыг зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. Их засварт зарцуулах 
хөрөнгө 2010 онтой харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн ч 2011 оны түвшинтэй бараг 
ойролцоо хэмжээнд төлөвлөгдсөн байна (Хүснэгт 2).  
Барилгын салбарын хувьд чадварлаг ажиллах хүчний болон барилгын 
материалын хомсдол, тээвэрлэлтийн үед үүсч буй гацаа гэх мэт бэрхшээлүүд 
тулгарсаар байна. Шигтгээ 1Шигтгээ 1-т дээрх асуудлуудыг болон барилгын 
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компаниудын хувьд тулгарч буй зохицуулалтын хүндрэл бэрхшээлийн талаар 
тайлбарласан. Тиймээс ийм богино хугацаанд дэд бүтцийн эдгээр амбици 
өндөртэй том төслүүдийг хир зэрэг төлөвлөж төслийн чанар, үнэлгээ, гүйцэтгэлд 
сөргөөр нөлөөлөхгүйгээр хэрэгжүүлж чадах нь тодорхой бус байна.   
Хүснэгт 1 Төсвийн зарим үзүүлэлтүүд (өөрөөр заагаагүй бол ДНБ-ий хувиар) 

 2009 2010 2011 Төсөв 
1/ 

2011 ТХМ 2011 гүйц.   2012 
Төсөв 1/ 

ДНБ-ий хувиар       

Төсвийн нийт орлого 30.3 36.6 42.2 35.4 (доод 
хэмжээ) 

40.6 38.1 

     Татварын орлого 24.5 31.7 34.5 
 

 33.6 29.4 

     Тогтворжуулалтын сан   2.1  2.2 2.0 

Төсвийн нийт зарлага, 
цэвэр зээл 

35.5 36.6 48.5 
 

40.4 (дээд 
хэмжээ) 

44.2 39.1 

Урсгал зарлага 27.1 26.9 32.4 
 

 29.9 27.1 

      Цалин хөлс 14.7 14.1 14.7  7.4 12.1 

    Урсгал шилжүүлэг 
татаас 

12.0 12.3 
 

17.4  15.4  

     Хөрөнгийн зардал ба 
цэвэр зээл 

6.9 6.7 11.8 6.3 (доод 
хэмжээ) 

9.9 12.4 

Төсвийн тэнцэл (тусламж 
ороод) 

-5.2 0.0 -7.6 5.0 (дээд 
хэмжээ) 

-3.6 -1.0 

Тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2/   -9.7  -5.8 -3.0 

Эрдэс баялгийн бус 
тэнцэл  (ДНБ-ий хувиар)* 

-12.4 -10.5 -19.8*  -16.0* -11.9* 

ДНБ нэрлэсэн/төсөөлөл 
(тбм төгрөг)  

6591 8414 10,157  10,829 16,133 

       
Санамж (жилийн өөрчлөлт 
хувиар) 

      

Төсвийн нийт орлого  -8.1 54.4 35.2  43.0  39.7 
 Төсвийн нийт зарлага, 

цэвэр зээл 
-5.9 32.5 60.3  55.8  31.7 

      Цалин хөлс 6.3 12.4 23.2  23.2  35.8 

    Урсгал шилжүүлэг 
татаас 

13.5 30.5 70.6  61.2  33.2 

Хөрөнгийн зардал  -26.7 23.3 113.4  89.0  88.0 

1/ Улсын төсөвт ашигласан ДНБ-ий хувиар 2/ ТТБТХ-д заасны дагуу урт хугацаан дахь эрдэс баялгийн үнэд суурилан 
тооцсон орлого* 2011 болон 2012 оны эрдэс баялгийн орлогын 75 хувь нь уул уурхайн салбарын импортын НӨАТ-аас орох 
ба импортлогчдод буцаан олгогдохгүй гэж тооцсон. 
 
Хүснэгт 2 Хөрөнгийн зардлын бүтэц, сая төгрөг 
 2009 Гүйц. 2010 Гүйц. 2011 Гүйц.  2012 Батлагд. 

Хөрөнгийн нийт зардал 460,564 564,711 1,067,168 2,000,998 

       Жилийн өсөлт, хувиар -26.2 22.6 89.0 87.5 

Дотоодын хөрөнгө оруулалт 396,581 502,373 925,054 1,693,324 

       Жилийн өсөлт, хувиар -17.8 26.7 84.1 83.1 

Их засвар 11,784 24,417 51,209 52,624 

       Жилийн өсөлт, хувиар -57.2 107.2 109.7 2.8 

Хөрөнгийн бусад зардал 25,543 28,970 90,905 72,211 

       Жилийн өсөлт, хувиар -72.8 13.4 213.8 -20.6 

Төслийн зээлээр 
санхүүжигдэх замын сан 26,657 8,951 - 182,839 

       Жилийн өсөлт, хувиар 32.1 -66.4 -100.0 - 

Эх үүсвэр: Дэлхийн Банк, СЯ Төсвийн баримт бичиг  
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Зураг 11   2011 сүүлийн улиралд төсвийн 
тэнцэл муудсан 

 Зураг 12 Энэ нь төсвийн зарлага нэмэгдсэнтэй 
шууд холбоотой  

ДНБ-ий хувиар*                                            ДНБ-ий хувиар*  Зарлагын өсөлт хувиар, 2011, 2010 оныг харьцуулсан 
байдлаар 

 

 

 

   
Зураг 13 … энэ нь ялангуяа 2011 оны сүүлийн 
хагаст ажиглагдсан 

 Зураг 14 2011 оны нийт зарлагын дийлэнхийг 
шилжүүлэг болон бусад урсгал зардал эзэлж 
байв Тухайн жилийн нийт зарлагад эзлэх хувь, сараар  2011 оны нийт зарлагын хувиар 

 

 

 
   

Зураг 15  Гэнэтийн ашгийн татварын орон зайг 
2011 онд НӨАТ-ын орлогоор нөхлөө… 

 Зураг 16 …2011 онд НӨАТ-ын орлого нийт 
орлогын 1/6-г бүрдүүлсэн. 

2010 болон 2011 оны 12 саруудын орлогын өөрчлөлт, 
хувиар                                                                     

 2011 оны орлогын бүтэц, хувиар 

 

 

 

Эх үүсвэр: СЯ, ҮСХ, Дэлхийн банкны мэргэжилтэнүүдийн  тооцоо. * 2008, 2009, 2010 оны гүйцэтгэлийг ашиглан төсөөлж 
тооцсон 2011 оны ДНБ ** Тохиргоо хийгдсэн төсвийн тэнцэлд цэвэр зээлийн дүнг нийт зарлагаас хасч зөвхөн урсгал болон 
хөрөнгийн зарлагыг үлдээн тооцсон. 
 
 

Орлого ба тусламж, 
ЗГТ 
Зарлага ба цэвэр зээл, 
ЗГТ 
Нийт зарлага, ЗГТ 
Төсвийн тэнцэл, БГТ 
Тохиргоо хийгдсэн 
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Шигтгээ 1 Монгол улсын барилгын салбарт тулгарч буй томоохон сорилтууд  
Монгол улсын барилгын салбарын хөгжил нь ирээдүйд чухал үүрэгтэй бөгөөд ялангуяа эрдэс 
баялгаа газрын гүнээс авч зах зээлд хүргэхэд шаардлагатай зам тээврийн дэд бүтийг бий болгоход 
түлхэц болох үүрэгтэй. Уул уурхайн томоохон нэг төсөл удахгүй ашиглалтанд орж, мөн хэд хэдэн 
уул уурхайн томоохон төслүүд хэрэгжихээр төлөвлөгдсөнтэй уялдан эдийн засаг хэдийнээ 
эрчимтэй өсч эхлээд байна. Эдгээр төслүүдийн ачаар иргэдийн орлого, экспортын орлого, уул 
уурхай болон түүнийг дагасан тээврийн болон дэд бүтцийн салбарт ажлын байр ихээр нэмэгдэхээр 
байна. Нөгөөтэйгүүр, эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгийн орох урсгал нэмэгдсэнээр ханш чангарч, 
цалингийн өсөлт нь эрдэс баялгийн бус салбарын өрсөлдөх чадварыг сулруулах зэрэг Голланд 
өвчин тусах эрсдэлийг дагуулж байна. Үүнийг эдийн засаг дахь эрдэс баялгийн бус салбаруудын 
бүтээмжийг үлэмж өсгөх замаар даван туулах боломжтой. Энэ утгаараа, дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөлт болон гүйцэтгэлийг сайжруулах нь нэн чухал юм.   
Засгийн газраас олон тулгууртай эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх агуу том төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй энэ үед дээрх өөрчлөлтүүдийг нэн 
даруй хийх шаардлагатай байна. Хэрвээ амжилттай хэрэгжүүлж чадвал Монгол улсын замын 
сүлжээний 95 хувийг 2016 он гэхэд хатуу хучилттай зам болгох боломжтой. Энэхүү хөрөнгө 
оруулалтын төслийн нийт өртгийг 6.27 тэрбум болно гэж тооцсон. 2012 оны төсвийн хөрөнгийн 
зардал 2011 оныхоос даруй 2 дахин их байгаа юм. Санхүүжилтийг төр хувийн хэвшлийн түншлэл, 
шинээр байгууллагдсан Хөгжлийн банкны болон бусад эх үүсвэрээс босгохоор төлөвлөж байна.  
Хэдийгээр барилгын ажлыг 2011 онд эхлүүлэхээр төлөвлөсөн ч өнөөдрийн байдлаар инженерийн 
болон зураг төслийн ажил дөнгөж 26 хувьтай явж байна. Салбарын мэргэжилтнүүдийн үзэж 
байгаагаар өнөөдөр лицензитэй зам барилгын дотоодын компаниудын зөвхөн 5 хувь нь барилгын 
томоохон төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой. Нийлүүлэлтийн орон зайг нөхөх үүднээс Монгол улс 
гадны барилгын компаниудын саналыг хүлээж авч эхлээд байгаа юм. Гэвч дотоод, гадаадын 
компаниудын гарц 3 дахин нэмэгдэж байж л дээрх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжтой болно.  
Замын салбарын чадавхийг амжилттай нэмэгдүүлэхийн тулд Засгийн газар дараах чиглэлд 
яаралтай анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. Үүнд: компанийн хүчин чадал, чадавхи, бизнесийн 
болон төрийн бодлого, санхүүжилт болон гүйцэтгэл, ажиллах хүчин болон барилгын материал 
зэрэг орж байна. 
Нэгдүгээрт, төлөвлөсөн томоохон хэмжээний төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд одоо байгаа дотоодын зам 
барилгын компаниуд хэтэрхий жижиг байна.  
Хоёрдугаарт, зарим дэд бүтцийн төслүүдийг нь эдийн засгийн үр ашгийн тооцоонд суурилалгүй улс 
төрийн шалтгааны улмаас тэргүүн ээлжинд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. 
 Гуравдугаарт, өнөөдөр зам засвар, арчилгаанд зарцуулж буй хөрөнгө нийт тооцоолсон 
хэрэгцээний дөнгөж 20 хувийг хангахаар байна.   
Дөрөвдүгээрт, Монгол улсын 1.1 сая ажиллах хүчний дөнгөж 20 хувь нь ур чадвар бүхий ажилчид 
байгаа ба дийлэнх нь уул уурхайн салбар луу шилжиж байна. Тиймээс барилгын салбарт ур 
чадвартай, мэргэшсэн ажиллагчдын хомсдол нүүрлэсээр байна. Хэдийгээр барилгын салбарт 
ашиглагдах технологи шинэчлэгдэн сайжирсан ч ажилчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт олгох 
ажил удааширсан. Нөгөөтэйгүүр, өндөр ур чадвар бүхий инженерүүд тэтгэвэртээ сууж, залуу 
боловсон хүчин өрсөлдөх чадвартай болохын тулд чанартай сургалт олох гэж зүдэрч байна. 
Ажиллах хүчний хомсдол нүүрлээд байгаа энэ үед компаниуд гаднаас ажилчид болон мэргэжилтэн 
авч ажиллуулах нь чухал байна. Гэвч гадны ажилтан ажиллуулах тусгай зөвшөөрлийг улсаас авах 
нь олон шат дамжлагтайгаас гадна одоогийн зохицуулалтаар компаниуд гадны ажилчиддаа 
өрсөлдөхүйц хэмжээний цалин олгохын зэрэгцээ гадны ажиллагчдын тоогоор сарын өндөр 
хураамж төлөх хэрэгтэй болдог байна.  
Тавдугаарт, гадны компаниуд нь импортлосон тоног төхөөрөмжөө жилийн дотор шилжүүлэх 
шаардлагатай байдаг. Зам барилгын төслүүд ихэвчлэн 3 жилийн хугацаанд хэрэгждэг болохоор 
тоног төхөөрөмжөө гаднаас импортлох тохиолдолд гадны компаниуд цаг хугацааны хувьд 
хүндрэлтэй тулгардаг. 
Зургаад, улсын хөрөнгө оруулалт огцом нэмэгдэж байгаа энэ үед барилгын салбарт ил тод байдал, 
шударга өрсөлдөөн зэрэг нь санаа зовоосон асуудлууд болж байна. Зарим төслүүдийн 
хэрэгжилтийг харахад шууд гэрээ хийн (өрсөлдөөнд суурилаагүй)  хэрэгжүүлсэн төслүүд 
хугацаандаа ашиглалтанд ороогүй сунжирсан тохиолдол их байна.  
Эцэст нь, төсөвт тусгагдах төслүүдийн бэлтгэл ажлыг урьдчилан бага хэмжээнд ч болтугай хангах 
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шаардлагатай байна. Ингэснээр гэрээлэгч болон хууль боловсруулагчдыг сургалт, түншлэлийн 
замаар нэмэлт туршлага хуримтлуулахыг хөхүүлэн дэмжих, засгийн газрын зүгээс уралдаант 
сонгон шалгаруулалт явуулах үйл явцыг сайжруулах, одоо буй дэд бүтцийн урсгал засварт 
анхаарах, мөн зам барилгын төслүүдийг хянах, дэмжлэг үзүүлэх хяналт, шинжилгээний болон 
зөвлөх компаниудыг бий болгох шаардлагатай байна. 
   Эх үүсвэр: Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд. 

 

Хавтгайруулан олгож буй бэлэн мөнгөний хөтөлбөрийг зогсоож орлогыг 
орлуулан тооцох аргачлалын дагуу хамгийн ядуу бүлэгт тэтгэмжолгодог 
болно  
ХХС-ийн зарлагыг 2012 онд 787.1 тэрбум байхаар ХХС-гийн төсвийн тухай хуулийг 
УИХ 2012 оны улсын төсвийн тухай хуультай хамтбаталсан. Зарлагын энэ хэмжээ 
нь төлөвлөсөн нийт зарлагын 13 хувь ба ДНБ-ий төсөөллийн 5 хувьтай тэнцэж 
байна. ХХС-гийн орлогыг гол төлөв бэлэн мөнгө тараах (692.6 тэрбум төгрөг), дээд 
сургуулийн 170,000 оюутны сургалтын төлбөрт (83.6 тэрбум төгрөг) зориулан 
зарцуулахаар байна. 
Бэлэн мөнгө тараах хөтөлбөрийн сүүлийн шат болох иргэн бүрт 128,000 төгрөгийг 
2012 оны эхний хагаст багтаан олгоход нэмж бий болсон орлогын дийлэнхийг 
зарцуулахаар Засгийн газар төлөвлөөд байна. Үүний зэрэгцээ өндөр настан бүрт 1 
сая төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бүрт 1 сая төгрөг, дээр нь нэмээд 2012 
оны 2 сарын 1-нээс өмнө иргэн бүрт Эрдэнэс Тавантолгой компанийн 1 сая 
төгрөгийн үнэ бүхий хувьцааолгох шийдвэрүүд гараад байна. 2012 онд ХХС-гийн 
санхүүжилтийн үндсэн эх үүсвэр нь Оюутолгой, Тавантолгойн төслүүд байхаар 
байна. ХХС-ийн орлогын 312.5 тэрбум төгрөгийг урьдчилгаа төлбөрөөс, 365 
тэрбум төгрөгийг ашигт малтмал ашигласны төлбөрөөс, 110 тэрбум төгрөгийг 
стратегийн ордуудын хувьцааны ноогдол ашиг болон зарж борлуулснаас олох 
ашгаас бүрдүүлэхээр тооцсон.  
ХХС-гаас иргэн бүрт олгож буй бэлэн мөнгө нь санхүүгийн хувьд өндөр 
өртөгтэйгээс гадна макро эдийн засгийн (инфляцийг хөөрөгдөх) болон нийгмийн 
(халамжаас хамааралтай болгох) талаасаа хор хохиролтой байгааг нийтээрээ 
улам бүр хүлээн зөвшөөрч байна. Энэхүү хөтөлбөр нь 2012 оны 6 дугаар сард 
дуусгавар болж, оронд нь Засгийн газраас Нийгмийн Халамжийн хуулийн дагуу 
ядуурлын тэтгэмжийг залгуулан нэвтрүүлэхээр зорьж байна. 2012 онд хэрэгжиж 
эхлэх зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн хөтөлбөр нь нийт хүн амын 
хамгийн доод орлоготой 20-30 хувь буюу нийт өрхийн тавны нэг буюу 130,000 
өрхөд чиглэх юм. Зорилтот бүлэгт багтаж байгаа өрх бүлүүд хүүхдийн тоогоор 
10,000 төгрөг, том хүний тоогоор 5,000 төгрөг авах юм. 2012 оны төсөвт энэ 
чиглэлээр ДНБ-ий 2 хувьтай тэнцэх хөрөнгийг суулгаж өгсөн.  
 

2011 оны гүйцэтгэл болон 2012 оны төсвийн төлөвлөгөө нь Дунд Хугацааны 
Төсвийн Хүрээний Мэдэгдэлтэй (ДХТХМ) нийцэхгүй байна 

2011 оны төсвийн зарлагын гүйцэтгэл ДНБ-ий 44.2 хувьтай гарсан нь 2011 оны 
ДХТХМ-д тусгасан зарлагын хязгаараас хол давсан байна. Хэрвээ орлого давж 
биелээгүй байсан бол 2011 оны төсвийн тэнцэл мөн адил 2011 оны ДХТХМ-д 
зөвшөөрсөн хязгаараас их хэмжээгээр хэтрэх байлаа8 (Хүснэгт 3).   

                                                 
8
 ДХТХМ-д дунд хугацаанд дагаж мөрдөх төсвийн зарлагын болон алдагдлын дээд хязгаарыг тусгаж өгсөн. 
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Цаашилбал, 12 дугаар сард батлагдсан 2012 оны төсөв нь зарлагыг 2011 оны 
гүйцэтгэл дээр нэмж дахин 32 хувиар өсгөж  байна. Тэнцвэржүүлсэн алдагдлын 
дээд хэмжээ ДНБ-ий 2 хувь байх ТТБТХ-ийн тусгай шалгуурыг зөвхөн 2013 оноос 
мөрдөж эхлэхээр байгаа ба шилжилтийн заалт хуулинд байхгүй учраас 2011, 2012 
оны төсөв ТТБТХ-ыг зөрчөөгүйд тооцогдож байна. Гэвч 2011 болон 2012 онуудын 
төсөв хэтэрхий мөчлөг дагасан хэв шинжтэй байгаа нь ТТБТХ-ийн мөн чанартай 
нийцэхгүй байна. Мөн 2011 оны төсвийн гүйцэтгэл нь 2011 оны ДХТХМ-тэй илт 
зөрчилдөж байна. Энэ нь ДХТХМ-н ач холбогдлыг бууруулж, улмаар макро-эдийн 
засгийн зохистой хязгаарт багтаан дунд хугацааны тогтвортой төсөвлөлтийг хийх 
нөхцлийг үгүй хийж байна.  
Хүснэгт 3 ТХМ-ийн хүрээний төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг 2011 оны 
батлагдсан болон гүйцэтгэлтэй харьцуулсан нь (ДНБ-ий төсөөлөлд эзлэх 
хувиар) 

  2011 ДХТХМ 2012 
Төлөв.* 

 
Төсвийн дээд, доод хязгаар, 

ДНБ-ий хувиар* 
 

  2011 2012 2013 

2011 
Батлагд.

* 

2011 
Гүйц. 

 

Төсвийн орлогын доод  35.4 35.4 30.3 41.0 40.6 38.1 

Төсвийн зарлагын дээд 
хэмжээ 

 40.4 39.4 32.3 48.5 44.2 39.1 

Төсвийн алдагдлын дээд 
хэмжээ** 

 -5.0 -4.0 -2.0 -7.6 -3.6 -1.0 

Хөрөнгийн зардлын доод 
хэмжээ 

 6.3 6.0 4.7 11.8 9.9 12.4 

Эх үүсвэр: Дэлхийн Банк, СЯ төсвийн баримт бичиг.*ДНБ-д ашигласан төсвийн төсөөлөл 

Гадаад салбар 

Гадаад худалдааны болон урсгал дансны алдагдал тэлж, дээд хэмжээ тогтоосон ба 
алдагдлыг 2011 онд 5.3 тэрбум ам.долларт хүрч дээд амжилт тогтоосон гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалтын урсгалаар хаасан байна  

Импорт өсөхийн хирээр гадаад худалдааны алдагдал өнгөрсөн онд байнга 
нэмэгдэж ирлээ (Зураг 17Зураг 17). Сүүлийн үеийн статистик мэдээгээр 2010 онд 
0.37 тэрбум ам.доллартай тэнцэж байсан алдагдал 2011 онд 1.7 тэрбум ам.доллар 
болон нэмэгджээ. 12 дугаар сард импорт — гол төлөв уул уурхайн тээврийн 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, шатахуун, машин хэрэгслийн импорт (Зураг 18Зураг 
18)— 6.5 тэрбум ам.долларт хүрч 2010 оны түвшингээс бараг 2 дахин өссөн байна.  
Экспорт мөн адил эрчимтэй өсч, оны эцэст4.8 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь өмнөх 
оны 2.9 тэрбум ам.доллартай харьцуулахад их хэмжээгээр өссөн байна. Үүнд 
Монголын өмнөд хэсэгт байрлах нүүрсний уурхайнуудаас дэлхийн эрчим хүчний 
нүүрсний хамгийн том хэрэглэгч болох БНХАУ руу ачуулсан нүүрсний экспорт 
голлох үүрэг гүйцэтгэжээ (Зураг 19Зураг 19). Одоогийн байдлаар нийт экспортын 
үнийн дүнгийн тал хувийг нүүрс эзэлж байгаа ба гол экспортын орлого 
бүрдүүлэгчээр тодроод байна (Зураг 20Зураг 20). 2011 оны нүүрсний экспорт 2.2 
тэрбум ам.долларт хүрсэн нь 2010 оны нүүрсний экспортын үнийн дүнгээс (0.9 
тэрбум ам.доллар) даруй 2 дахин их байна. 2011 оны хувьд ам.доллараар 
илэрхийлсэн зэсийн экспортын орлого 25 хувиар өссөн хэдий ч тоо хэмжээнд 
бараг өөрчлөлт ороогүй байна. Хэдийгээр хөрөнгө оруулагчид металл руу мөнгөө 
хийж байгаагаас алтны үнэ өсч байгаа ч алтны экспортын хэмжээ багассанаас 
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орлого 36.6 хувиар буурсан байна. Түүхий болон самнасан ноолуурын экспорт 
2011 онд 45 хувь,16 хувиар тус тус буурчээ. 
Өнгөрсөн оны 9 сараас хойш түүхий эдийн дэлхийн зах зээлийн үнэ их хэмжээгээр 
уналаа. Жишээ нь зэсийн үнэ 2012 оны 1 дүгээр сард өнгөрсөн 9дүгээр сарын 
дундажаас 16 хувиар доогуур байна (Error! Reference source not found.). Еврогийн 
бүсийн хямрал удааширсантай холбогдуулан дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдал 
бүрхэг болж, дэлхийн худалдааны эргэлт саарч байна. Мөн БНХАУ орон 
сууцныхаа зах зээлд болон эдийн засагтаа зөөлөн буулт хийхээр чармайж байгаа 
энэ үед нөхцөл байдал муудах олон эрсдэл байсаар байна (Зураг 21Зураг 21). 
Дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээр тогтворгүй байдал дахин үүсэх, эсвэл дотоод, 
гадаадын хөрөнгө оруулагчдын эрсдэл үүрэх сонирхолд өөрчлөлт орох зэрэг нь 
цаашид анхаарах асуудал хэвээр байсаар байх болно.  
Өмнөх онтой харьцуулахад урсгал дансны алдагдал ДНБ-ий 14 хувиас 35 хувь 
хүртэл өссэн байна. Гэвч алдагдалыг 5.3 тэрбум ам.доллар буюу ДНБ-ий 62 
хувьтай тэнцэх хэмжээний гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар нөхсөн байна 
(Зураг 22Зураг 22 and Зураг 23Зураг 23). Арилжааны банкуудын зээл болон 
доноруудын зээлийн ашиглалт нэмэгдсэнээс гадаад цэвэр зээл үргэлжлэн өслөө. 
Цэвэр шилжүүлгийн дүн 2010 онд 129.4 сая ам.доллар байсан бол 2011 онд 417.1 
сая ам.доллар болж нэмэгджээ.  
 

 

 

 

 

 
Зураг 17 Гадаад худалдааны алдагдал өссөөр 
шинэ дээд хэмжээг тогтоосоор байв 

 Зураг 18 Үүний дийлэнхийг тээврийн болон 
машин тоног төхөөрөмжийн импорт эзэлж байв 

Сая $, 12 сарын гулсмал нийлбэр*   Жилийн өсөлтөнд оруулсан хувь нэмэр, хувиар 

 

 

 

   
Зураг 19  Экспорт мөн адил хурдацтай өсч 
байна … 

 Зураг 20 …үүнд БНХАУ руу ачигдаж буй 
нүүрсний экспорт голлох үүрэгтэй байлаа 

Экспорт, жилийн өсөлтөнд оруулсан хувь нэмэр, хувиар  Экспорт, жилийн өсөлтөнд оруулсан хувь нэмэр, хувиар 

Экспорт 
Импорт 
Худалд. тэнцэл БГТ  

Эрдэс баял. бүт. 
Тээвэрлэлт то/тө 
Машин то/тө 
 
Хүнсний бүт. 
Суурь металл 
 
Бусад 
Нийт итпорт 
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Зураг 21  Өнгөрсөн оны 4 дүгээр улиралд дээд 
түвшинд хүрсэн түүхий эдийн үнэ огцом унаж 
эхэлсэн 

 Зураг 21  БНХАУ-ын металлын болон нүүрсний 
импортын өсөлт 2009-2010 онтой харьцуулахад 
саарсан 

2007 оны 1 сар=100     Өомү, хувиар, 3 сарын гулсмал дундаж         

 

 

 
   

Зураг 22  Гадаад худалдааны болон 
үйлчилгээний алдагдал нэмэгдсэнээс урсгал 
дансны алдагдал өслөө 

 Зураг 23 Гэхдээ энэхүү алдагдлыг ГШХО-ын их 
хэмжээний урсгал бүрэн хаасан 

Сая $, 4 улирлаарх гулсмал нийлбэр                                Сая $, 

 

 

Эх үүсвэр: Монголбанк, СЯ, ҮСХ ба ДБ-ны мэргэжилтнүүдийн тооцоо. 

Зэс 
Газрын 
тос 

Алт 

Бусад 
Түүхий ноолуур 
Нүүрс 
Алт 
Зэсийн баяжмал 
Нийт 

Бусад 
Хятад 
ОХУ 
Нийт 
 

Хятадын аж үйлд гарц, БГТ 

Хятадын Монголоос авах импорт, ЗГТ 

Хятадын зэсийн хүдэр болон баяжмалыг  импорт 

Хятадын нүүрсний импорт 

Худалдааны тэнцэл 
Үйлчилгээний тэнцэл 
Цэвэр орлого 
 
Урсгал шилжүүлэг 
Урсгал дансны тэнцэл 

Урсгал 
Дансны 
тэнцэл 

ГШХО-н 
Цэвэр 
урсгал 

Нийт багцын 
цэвэр урсгал 

Бусад 
цэвэр 
урсгал 



67132 

Валютын ханш ба төлбөрийн тэнцэл  
Төгрөгийн ам. доллартай харьцах ханш 2011 онд 11.4 хувиар суларлаа (Зураг 
24Зураг 24). Төгрөгийн бодит ханш 12 дугаар сард өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 4.6 хувиар суларсан боловч 2011 оны туршид үндсэндээ тогтвортой 
байлаа. Жилийн хандлагыг ажиглавал дотоодын инфляци өндөр байсан нь 
төгрөгийн ханшийн сулралтанд нөлөөлсөн байна. Дэлхийн хэмжээнд эрсдэлээс 
зайлсхийх хандлага нэмэгдэж, таваарын бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн үнэ 
буурч байгаа нь ханшийн сулралтанд нөлөөлсөн бусад хүчин зүйлс бөгөөд 
эрдэсийн нөөцөөр баялаг шинэ тутам хөгжиж байгаа бусад улсууд ч гэсэн ханшийн 
сулралтай тулгарсан байна (Зураг 25Зураг 25). Төгрөгийн ханшийг ам. доллартай 
бодит байдал дээр уяж байсан тогтолцоо гацаанд орж, 2009 онд эдийн засагт 
агшилт бий болсны дараагаар Монгол Улс уян хатан ханшийн тогтолцоог мөрдөх 
болсон бөгөөд 2011 онд үр дүнтэй хэрэгжиж ирлээ. Үүний зэрэгцээ Монгол Улс, 
БНХАУ-ын хооронд хоёр улсын мөнгөн тэмдэгтийн своп хэлцэл гурван жилийн 
хугацаатай байгуулагдлаа. БНХАУ нь Монгол Улсын гадаад худалдааны хамгийн 
том түнш бөгөөд энэхүү своп хэлцэл нь ханшийн түр зуурын савалгааг намжаахад 
тус болох ёстой. 
Гадаад валютын нөөц 2010 оны наймдугаар сард 2.09 тэрбум ам. доллар байсан 
бол 2011 оны мөн сард 2,460 сая ам. доллар болж, түүхэнд байгаагүй хэмжээнд 
хүрсэн байна (Зураг 27Зураг 27). Гэвч оны сүүлийн саруудад төгрөгийн ханш 
суларч эхлэх үед төв банк валютын нөөцөөсөө зах руу нийлүүлж, ханшийн 
илүүдэл савалгааг шингээсэн тул оны эцэст гадаад валютын цэвэр нөөцийн 
хэмжээ 2.27 тэрбум ам. доллар (ДНБ-ий 25 орчим хувьтай тэнцэх) болж буурсан. 
Төв банк өнгөрсөн онд үнэт цаас гаргах замаар Монгол Улсад орж ирж байгаа 
хөрөнгийн урсгалын мөнгөний үр нөлөөг стерилизациар зохицуулж ирлээ. Үнэт 
цаас гаргалт сүүлийн улиралд бага зэрэг багассан боловч 12 дугаар сард дахин 
өсчээ (Зураг 27Зураг 27).  
Цаашид уян хатан ханшийн тогтолцоог үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлснээр 
төгрөгийн ханшин дээр тоглох эрсдэлийг бууруулж, гадаадаас сөрөг цочрол 
орж ирсэн нөхцөлд хамгаалалт болж мөн… 
Гадаад нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд ханш уян хатан байх явдлыг үргэлжүүлэх нь 
хэд хэдэн учир шалтгаанаар ач холбогдолтой. Нэгдүгээрт, бодит байдал дээр 
ханшийг нэг валюттай уях, хөрөнгийн данс нээлттэй байх, төсвийн бодлого 
тогтворгүй байх тохиолдолд дотоодын мөнгөн тэмдэгтийн ханш нэг чиглэлээр 
өөрчлөгдөнө гэсэн хандлага давамгайлдаг бөгөөд ханшийг уян хатан болгосноор 
ийм нөхцөл байдалд ашиг хонжоо эрэлхийлэх магадлалыг бууруулна. Шигтгээ 2-т 
харуулсанчлан валютын хямрал нь төсвийн нийтлэг бодлоготой шууд холбоотой 
байдаг. Учир нь төсвийн алдагдлыг нэмэгдүүлснээр тодорхой бус байдал өргөжиж, 
валютын уясан ханшинд итгэх итгэл алдагдаж болзошгүй байдал үүсдэг. Ханшийг 
уян хатан байлгах нь бас нэг шалтгаанаар сайн талтай. Тодруулбал, валютын 
позицийн зөрүүтэй байдал үүсэх хандлагыг багасгахад тус нэмэртэй байдаг. 
Өөрөөр хэлбэл, зээлдэгчид ханш тогтмол байгааг (эсвэл ханш тогтмол байхыг 
засгийн газраас шууд бусаар баталгаажуулсан) ашиглаж, гадаад валютаар зээл 
авч хэджинг хамгаалалт хийхгүй байх нөхцөл үүсч болзошгүй. 
Хоёрдугаарт, экспортын барааны үнэ гэнэт унах гэх мэт сөрөг үр дагавартай үйл 
явдлын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг зөөлрүүлэхэд уян хатан ханшийг 
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ашиглаж болно. Эхний ээлжинд экспортын ам. доллараар илэрхийлсэн үнэ буурч 
байхад мөнгөн тэмдэгтийн ханш суларснаар экспортын орлогын дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтээр илэрхийлсэн дүн бууралгүй хэвээр хадгалагдаж, дотоодын 
үйлдвэрлэгчид болон засгийн газрын төсөв хоёрыг хоёуланг нь хамгаалж үлддэг.  
… дотоодын үнэ, цалингийн бууралт, ажлын байрны цомхотгол зэрэг олон 
сөрөг үр дагаврын оронд нэрлэсэн ханшид хөдөлгөөн орж, эдийн засаг 
өрсөлдөх чадвараа буцаан олж авах нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 
Хамгийн чухал нь мөнгөн тэмдэгтийн ханш суларснаар тухайн улсын үйлдвэрлэдэг 
бараа бүтээгдэхүүний эрэлт дэмжигддэг учраас гадаад цочрол үүссэн тохиолдолд 
автомат өдөөгч, зохицуулах хүчин зүйл болдог. Үнэн хэрэгтээ нэрлэсэн ханшийн 
сулралт явагдснаар эдийн засаг өрсөлдөх чадвараа буцааж олж авдаг. Нэрлэсэн 
ханш “тогтмол” байгаа тохиолдолд эдийн засаг дахь зохицуулалт бодит ханшаар 
дамжих хэрэгтэй болох бөгөөд үүний үр дүнд дотоодын үнэ, цалинг огцом 
бууруулж, төсвийн зарлагыг их хэмжээгээр танаж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай болдог. Энэ бүхэн хэрэгжиж дуустал их цаг хугацаа 
шаардлагатайгаас гадна эдийн засгийн хувьд болоод нийгэмд дагуулах зардлын 
үүднээс авч үзвэл маш их зовлон зүдгүүртэй байдаг. Еврогийн бүсэд багтдаг 
Өмнөд Европын улсууд одоо яг ийм байдалд байна.  
Уян хатан ханшийн өөр нэг давуу тал гэвэл мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэгч эрх 
бүхий байгууллага санхүүгийн аюул үүссэн нөхцөлд эцсийн зээлдүүлэгчийн үүрэг 
гүйцэтгэхийн зэрэгцээ банкны салбар асуудалтай тулгарсан үед хөрвөх чадварын 
дэмжлэг үзүүлэх бололцоо бүрддэг. Төв банк чиг үүргээ хэрэгжүүлэх бололцоотой 
байхад хөрвөх чадварын дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай мөнгийг хэвлэж чадна 
гэдгийг мэдэж байх нь чухал. Тогтмол ханшийн тогтолцооны үед төв банк нь 
дотоодын мөнгөн тэмдэгтийг аль нэг гадаад валюттай харьцах тогтмол ханшаар 
худалдан авах, худалдах амлалт үүрэг хүлээсэн байдаг учраас ийм бололцоо 
бүрддэггүй. 9  
Монгол Улсын хувьд валютын ханшийг уях нь тогтвортой үргэлжлэх боломжгүй 
гэдгийн тод нотолгоо нь 2009 оны эхээр болж өнгөрсөн үйл явдал юм. Эрдэс 
баялгийн бүтээгдэхүүний үнэ огцом унасны дараа төгрөгийн ханшийг чөлөөтэй 
хөвүүлээгүйгээс төсвийн болоод экспортын орлогын төгрөгийн дүн бут цохигдсон. 
Төгрөгийн ханшийг хамгаалах гэсэн оролдлогын эцэст төв банк гадаад валютын 
нөөцийнхөө гуравны нэгийг алдсан.  
Зураг 24 Төгрөгийн нэрлэсэн ханш 2011 оны 

дундаас хойш суларч хэдий ч бодит ханш 

тогтвортой байлаа 

 Зураг 25 эрдэс баялгийн нөөц ихтэй шинэ тутам хөгжиж 

байгаа бусад улсуудын адил  

Жилийн өөрчлөлт, хувиар   2008 оны 7-р сард индекс =100 

                                                 
9 Frankel, J (2011), “Валютын ханшийн тогтолцоог сонгох нь,”; удахгүй хэвлэгдэх Валютын ханшийн гарын авлага, хянан 

тохиолдуулсан J. James, I. W. Marsh and L. Sarno (John Wiley хэвлэлийн газар). 



67132 

 

 

   

   
Зураг 26  Төгрөгийн ханшинд 2011 оны сүүл рүү 
үүссэн илүүдэл савалгааг намжаахад гадаад 

валютын нөөцийг ашигласан 

 Зураг 27 Төв банкны үнэт цаас гаргалт 12 дугаар 
сараас нэмэгдсэн 

Сая ам. доллар, үлдэгдэл Сая ам. доллар, сарын өөрчлөлт   Тэрбум төгрөг                                                          % 

 

 

 

 

   

 

Үйлчилж буй бодит ханшны жилийн өөрчлөлт, хувиар  
Ам. долларын төгрөгтэй харьцах ханшийн жилийн өөрчлөлт, 
хувиар 

Төгрөг  
Эрдэс баялгийн нөөц ихтэй өндөр хөгжилтэй улсуудын валютын 
дундаж 
Эрдэс баялгийн нөөц ихтэй шинэ тутам хөгжиж байгаа улсуудын 
валютын дундаж (төгрөг ороогүй) 

2006/I      2007/I     2008/I     2009/I     2010/I    2011/I     2012/I 
2008/XII   2009/VI   2009/XII   2010/VI    2010/XII  2011/VI   

2011/XII  2012/I 

2010/I         2010/VII       2011/I        2011/VII        2012/I  
2008/XII           2009/XII          2010/XII         2011/XII     

Монголбанкны гадаад валютын нөөц  
Сарын өөрчлөлт, баруун тэнхлэг  

Төв банкны үнэт цаас (цэвэр) 
7 хоногтой үнэт цаасны хүү, баруун тэнхлэг  
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Шигтгээ 2 Валютын хямралын загварын гурван үе: тэд юу гэж хэлж байна? 

Хөгжиж байгаа болон хөгжингүй улсуудын саяхны түүхийг сөхвөл валютын хямрал олонтаа 
тохиолдсон байдаг. Эдгээрийг санхүүгийн болоод банкны хямрал дагасан байх нь мөн олон бөгөөд 
үндэсний үйлдвэрлэл огцом буурч, эдийн засаг гүн уналтанд орж, заримдаа бусад улсуудад 
халдварласан байдаг. Үүний үр дүнд валютын хямралын учир шалтгаан, үр дагаврыг судалсан маш 
олон бүтээл гарч, эхний, хоёр, гурав дахь үеийн загвар гэгчид гарч иржээ.  
Эхний үеийн загваруудад тогтмол ханш болон төсвийн бодлогын уялдаа холбоо алдагдсаныг гол 
болгодог. Тогтмол ханшийн тогтолцооны үед мөнгөний эрх бүхий байгууллага үндэсний мөнгөн 
тэмдэгтийг тогтсон нэг ханшаар өөр нэг валютаар солихыг зөвшөөрдөг учраас мөнгөний 
нийлүүлэлт (буюу дотоодын мөнгөн тэмдэгтийн нийлүүлэлт) төв банкаар тодорхойлогдохоо 
больдог. Гэтэл хэрвээ үүнтэй зэрэгцээд засгийн газар төсвөө тасралтгүй алдагдалтай байлгаад 
байвал алдагдлыг эцэстээ дараах хоёр арга замын аль нэгээр нь санхүүжүүлэх хэрэгтэй болно. 
Үүнд: гадаад валютын нөөц гэх мэт хөрөнгийг шавхах (хязгааргүй үргэлжлэх боломжгүй) эсвэл 
мөнгө хэвлэх, гэвч энэ нь тогтмол ханштай уялдахгүй байна. Эцсийн дүндээ тогтмол ханшийн 
тогтолцоо нурдаг.   
Сүүлд гарч ирсэн загваруудад валютын хямрал болохоос өмнө төсөв тасралтгүй алдагдалтай 
байхын зэрэгцээ алдагдал нь нэмэгдэж байх, валютын нөөц багасаж байх албагүй гэж үзсэн. Харин 
жишээлбэл засгийн газар банкны салбарт санхүүгээр туслах гэж байна гэсэн мэдээ цаашид 
төсвийн алдагдал өндөр болж, тогтвортой байхаа болино гэсэн хүлээлтийг бий болгож, төсвөөс 
бодит зардал гарч амжаагүй байхад валютын хямрал нүүрлэх нөхцөл байдлыг бий болгодог.  
Хоёр дахь үеийн загварууд засгийн газар харилцан зөрчилдсөн зорилго, зорилт дэвшүүлдэг 
асуудлыг онцолдог. Тухайлбал, ханш тогтмол байх үед инфляци, түүний хүлээлтийг хазаарлахад 
дөхөмтэй байдаг учраас засгийн газар тогтмол ханшаа хамгаалах хандлагатай байж болно. Харин 
засгийн газрын өрийн их том хэсэг дотоодын мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлэгдэж байгаа үед тогтмол 
ханшийн тогтолцооноос гарч, өрийн хэмжээг өндрөөр харуулах сонирхолтой болж болно. Гэхдээ 
мөнгөний бодлогын суурь нь тогтмол ханшийн тогтолцоонд суурилсан бол ингэх боломжгүй болно. 
Ханшаа тогтмол барих үр ашгийн сонголтууд, зардал болоод тогтмол ханшийн тогтолцоо хэдий 
хугацаанд үргэлжлэх талаар зах зээлд оролцогчдод бий болж байгаа хүлээлтээс хамаараад 
валютын хямрал үүсч болзошгүй.* 
Гурав дахь үеийн загварт валютын хямралыг санхүүгийн салбарын хямралтай холбож 
тайлбарладаг бөгөөд тайлан тэнцэл дэх, нэн ялангуяа хөгжиж буй улсуудын, валютын үл 
зохилдооны ач холбогдлыг онцолж үздэг. Банк, аж ахуйн нэгжүүд голдуу гадаад валютаар зээл авч, 
дотоодын мөнгөн тэмдэгтээр зээл олгодог. Ингэснээр зээлийн эрсдэл үүсдэг: тэд арилжааны бус 
бараа үйлчилгээний үйлдвэрлэлээс орлогоо олдог боловч тэдний өр төлбөр нь (эргэн төлөх ёстой 
өр) гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн байдаг бөгөөд ханшийн сулралт, девальвацийн дараа 
дотоодын мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлсэн дүн нь өсдөг. Зарим загваруудад санхүүгийн 
либерализаци, засгийн газрын баталгаа мөн ийм хямралд хүргэдэг асуудлыг дэвшүүлсэн байдаг. 
Жишээлбэл, засгийн газраас шууд болон шууд бус баталгаа гаргаснаар банкуудын гадаадаас зээл 
авч, хадгаламж татахыг дэмжиж, санхүүгийн либерализаци зээлийн тэлэлт үүсэх хөшүүрэг болж, 
банкны болон валютын хямрал үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. ** 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд, *Burnside, C., Eichenbaum, M and Rebelo, S. (2007) “Валютын хямралын 
загварууд”, The New Palgrave: Эдийн засгийн онолын толь бичиг, 2 дахь хэвлэл, **Glick, R. and Hutchison M. (2011), 
“Валютын хямрал”, Сан Францискогийн Холбооны нөөцийн банк. 
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Банкны салбар  

Санхүүгийн салбарын эрсдэл, макро зохистой бодлогын талаар сонор сэрэмжээ 
алдахгүй байж, банкны салбарыг илүү бат бөх суурьтай болгох шаардлагатай байна 

Банкны системийн хадгаламжийн үлдэгдэл 2011 онд шинэ дээд хэмжээнд хүрсэн. 
Төгрөгийн хадгаламжийн үлдэгдэл 12 дугаар сард 2.9 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх 
оноос 31 хувиар өссөн (Зураг 28Зураг 28) бол гадаад валютын хадгаламж 11 
дүгээр сард 1 их наяд төгрөг болсон нь хамгийн өндөр үзүүлэлт байв. Ам. 
долларын нэрлэсэн хүү олон улсын стандартаас өндөр байгаа бөгөөд зарим 
хугацаатай хадгаламжийн хүү 14 хувиас давсан байгаа нь банкууд ийм төрлийн 
хадгаламж татах эрэлт байгааг харуулж байна. Гэвч инфляци нэмэгдсэнээр 
төгрөгийн хадгаламжийн бодит өгөөжийн дундаж үзүүлэлт есдүгээр сараас сөрөг 
утгатай болсон (Зураг 29Зураг 29).  
Үүнтэй зэрэгцээд банкны зээл хурдацтай өсч байна (Зураг 30Зураг 30). 12 дугаар 
сарын байдлаар нийт зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 72 
хувиар өссөн. Цаашилбал, зээлийн ихэнх хэсгийг цөөн тооны зээлдэгчдэд олгосон 
байна– банкны системийн хамгийн том 50 зээлдэгч нийт зээлийн дөрөвний нэгээс 
илүү хэсгийг эзэлж байна (Зурагч 31Зурагч 31). Зээлийн багц үл хөдлөх хөрөнгө, 
барилгын салбарт төвлөрч байгаа бөгөөд энэ хоёр салбарт агшилт үүсэх эрсдэл 
өндөр юм. 2011 оны дөрөвдүгээр улиралд барилгын салбарын үйлдвэрлэл эрс 
багассан бол өмнөх санхүүгийн хямралаар энэ салбарт олгосон зээлийн алдагдал 
хамгийн их байсан. Хөрвөх активийн нийт активт эзлэх хувь хэмжээ 2010 оны 
эцэст 44 хувь байснаа 2011 онд 32 хувь болж буурсан, зээл, хадгаламжийн 
харьцаа өсч байгаа нь хөрвөх чадварын эрсдэл нэмэгдэж байгааг харуулж байна 
(Зураг 32Зураг 32). Өнгөрсөн хямралын өмнөх үетэй харьцуулахад банкууд өөрийн 
хөрөнгийн нөөц ихтэй байгаа боловч санхүүгийн эрсдэлийг хатуу хянасан хэвээр 
байж, макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэн банкны салбарыг илүү бат бөх 
суурьтай болгох шаардлагатай байна (Шигтгээ 3).  
Хугацаа хэтэрсэн зээлийг оролуулан тооцсон чанаргүй зээлийн багцын нийт зээлд 
эзлэх хувь хэмжээ 2009 оны 11 дүгээр сард 24.6 хувьд хүрч хамгийн өндөр 
үзүүлэлттэй байсан бол 2012 оны 12 дугаар сарын байдлаар 7.2 хувь болж 
буурчээ. Гэхдээ энэхүү бууралтын үндсэн шалтгаан нь зээлийн багц өөрөө 
хурдацтай өсч байгаа явдал юм. 2011 оны эцэст нийт чанаргүй зээлийн багц 329 
тэрбум төгрөг байсан бөгөөд 2010 оны 12 дугаар сартай харьцуулахад маш бага 
бууралт болох нь тодорхой байна (Зураг 33Зураг 33). Засгийн газар дампуурсан 
банкуудын нэгэнд нь 100 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт өгсөн бөгөөд одоогоор 30 
орчим тэрбум төгрөгийг буцаан төлүүлээд байна. Сангийн яам 2013 он гэхэд 50-60 
тэрбум төгрөгийг нэмж төлүүлэх тооцоотой байна. 
 

Шигтгээ 3 Монгол Улсын банкны салбарын эрсдэл  
Монгол Улсын банкны салбар 2009 онд гүн хямралд орж, иргэд төгрөгийн хадгаламжаа гадаад 
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валют руу хөрвүүлж, хоёр банкийг дампууралд хүргэснээс хойш нилээд сэргэж, өссөн байна. Төр 
засгаас авсан бодлогын хатуу арга хэмжээний үр дүнд санхүүгийн тогтвортой байдал дахин 
бүрдлээ. Мөн түүнчлэн төв банкны хяналт шалгалтыг чангатгаж, активын ангилал, зээлийн 
алдагдлын сан байгуулах зохистой байдлын журмын шалгуурыг өндөрсгөсөн. Энэ бүхний үр дүнд 
банкны салбар төсөөлж байснаас хурдан сэргэж чадлаа.  
Гэхдээ банкны салбар хэт халж байж болзошгүй гэсэн болгоомжлол сүүлийн үед дахин бий боллоо. 
Зээл асар хурдтай өсч, зээлийн эрсдэлийн хяналт сайжраагүйгээс гадна зээлүүд хоорондоо их 
хамааралтай болж, цөөн тооны зээлдэгчдэд очиж байна. Энэ хооронд банкны систем их өндөр 
төвлөрөлтэй байна: гурван том банк нийт зах зээлийн 70 гаруй хувийг эзлэж байна. Банкны 
системд үндсэндээ хувийн хэвшлийн банкууд давамгайлж, зээл, хадгаламжийн хүүгийн зөрүү 2011 
онд 6 орчим хувь байсан нь өндөр үзүүлэлт бөгөөд өрсөлдөөн харьцангуй хязгаарлагдмал байгааг 
илтгэж байна. Монгол Улсын банкны зах зээлд орох сонирхол гадныханд байгаа боловч банкны 
бүрэн хэмжээний лицензитэй гадаадын нэр хүндтэй банк орж ирээгүй хэвээр байна. Хямралаас 
хойш хадгаламж хурдацтай өссөн (2010 онд 65 хувиар, 2011 оны эхний гурван улиралд 29 хувиар 
тус тус) боловч төрөөс банкин дахь иргэдийн хадгаламжинд бүрэн баталгаа гаргасан, хяналт 
шалгалтын тогтолцоо харьцангуй сул байгаа учраас банкуудын эх үүсвэр таталт үр ашигтай байгаа 
эсэх нь эргэлзээтэй юм.   
Монгол Улсын банкны салбарт долларжилт өндөр байна. Нийт хадгаламжийн гуравны нэг нь 
гадаад валютын хадгаламж байна. Төгрөгийн дансыг гадаад валютын данс руу хөрвүүлэхэд ямар 
нэгэн хязгаарлалт, бэрхшээл байхгүй учраас санхүүгийн хүндрэл учирсан тохиолдолд төв банкнаас 
системийн хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны үр ашгийг багасгаж, банкны салбарыг 
валютын үл зохилдооны эрсдэлд  оруулж байна. Өөрөөр хэлбэл, банкууд эх үүсвэрээ гадаад 
валютын хадгаламжаар татаж, төгрөгийн орлоготой, эргэн төлөлтийг төгрөгөөр хийдэг зээлдэгчдэд 
зээл олгож байна.  
Зохистой байдлын журам, шаардлагууд Базел 
II, III-ын стандартад нийцсэн боловч 
мөрдүүлэлт хоцорсоор байна. Тухайлбал, хэд 
хэдэн банк холбогдох этгээд, том зээлдэгчид 
олгох зээлийн дээд хязгаарыг мөрдөж 
ажиллахгүй байна. Системийн хэмжээний 
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт 2009 
оны хямралын оргил үед 5 хувь болж 
муудснаас хойш 2012 оны 12 дугаар сард 15 
хувьд хүрч сайжирчээ (эрх хүлээн авагч 
томилогдсон байгаа хоёр банкийг оруулаагүй). 
Өнөөдөр хүчин төгөлдөр байгаа зохицуулалтын 
дагуу өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт 
хамгийн багадаа 12 хувь байх ёстой бөгөөд 
нийт системийн үзүүлэлт нь банк тус бүрийн 
бодит байдлыг далдалж байна. 
Бүс нутгийн бусад улсуудтай харьцуулахад 
Монгол Улсад өөрийн хөрөнгийн нөөц доогуур, 

чанаргүй зээлийн харьцаа өндөр байна 

(Шигтгээ Зураг 1Шигтгээ Зураг 1). Алдагдалын 
сан байгуулах шаардлагыг бүрэн биелүүлэхгүй 
байгаа учраас албан ёсоор зарлаж байгаа 
тоонууд нь байж болох алдагдалыг гүйцэд 
харуулж чадахгүй байгааг (зохицуулагч 
байгууллагын хүлээцтэй байдал) ОУВС-аас 2011 оны дундуур хийсэн Санхүүгийн тогтвортой 
байдлын үнэлгээнд онцолсон байна. Хугацаа хэтрэлттэй байгаа зарим томоохон зээлдэгчид дээр 
алдагдалын санг зохих ёсоор байгуулахгүй, томоохон зээлдэгчдэд дамжуулан олгосон зээлээр 
бүртгэлтэй банк хоорондын зээлийн эрсдэлийн жинг зохистой тооцохгүй байгаагаас ийм байдал 
үүсч байна.   
Хамгийн том гурван банк өөрийн хөрөнгөө олон янзын эх үүсвэрээс нэмэгдүүлж чадсан. Харин 
Монголбанк нөгөө гурван банкны хувьд (системийн ач холбогдолтой нэг банк ороод) 
зохицуулалтын журам зааврыг биелүүлэхгүй байгаад нь хүлээцтэй хандаж байна. 2011 оны эхнээс 

Шигтгээ Зураг 1: Зүүн Азийн зарим 
улсуудын банкны өөрийн хөрөнгө, 
чанаргүй зээлийн харьцаа  

 

Эх сурвалж: ОУВС Finstats, Монголбанк. Чанаргүй зээлийн 
мэдээ дампуурсан хоёр банкны тоог оруулсан (нийт 
чанаргүй зээлийн багцын 50 гаруй хувийг эзлэж байгаа). 

Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн акитивийн харьцаа 
Чанаргүй зээл, нийт зээлийн харьцаа  
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хяналтын ажлын төлөвлөгөө гаргаж, нэг жилийн дотор зохистой байдлын үзүүлэлтүүдийг хангаж 
ажиллах үүргийг банкуудад өгсөн. Банкуудын зээл, хадгаламжийн харьцаа (засгийн газрын 
хадгаламж ороогүй) 2010 онд 77 хувьтай байсан бол 2011 оны 12 дугаар сард 100 хувийг бага зэрэг 
давж, хөрвөх чадварын эрсдэл нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 
Иймд Монголбанк санхүүгийн эрсдэлийг сайтар хянаж, зохистой байдлын үзүүлэлтүүдийг 
арилжааны банкуудад бүрэн мөрдүүлэх нь чухал байна. Нэн ялангуяа, өөрийн хөрөнгийн нөөцийг 
зохистой хэмжээнд байлгаж, одоо байгаа болон цаашид үүсч болзошгүй чанаргүй зээлийн 
алдагдалыг хаах нөхцлийг бүрдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй.

10
 

Системийн ач холбогдолтой банкууд саяхнаас өөрийн хөрөнгийн нэмэлт нөөц байгуулах 
шаардлагатай болсон. Үүний хажуугаар зээл асар хурдтай өсч байгаагаас эрсдэл, нэн ялангуяа 
хэлбэлзэл ихтэй салбаруудад (барилга, орон сууцны болон хэрэглээний зээл) эрсдэл 
хуримтлагдахаас сэргийлж, алдагдалын нэмэлт сан байгуулах шаардлагыг Монголбанк тавьж 
болно. Мөн түүнчлэн богино хугацааны зээл авсан, их хэмжээний хадгаламжтай банкуудын 
Монголбанкин дахь харилцахын заавал байлгах нөөцийг өсгөж тогтоож болно. Эцэст нь, 
Монголбанк системийн эрсдэлд хяналт тавих, урьдчилсан арга хэмжээ авах чадвараа бэхжүүлж, 
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөр дамжуулан засгийн газар, УИХ-д хамаарах ажлын 
уялдаа холбоогоо зохистой болгох нь зүйтэй. 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд, ОУВС-ийн Санхүүгийн тогтвортой байдлын үнэлгээ, 2011 

 
Зураг 28 Төгрөгийн болоод гадаад валютын 
хадгаламжийн үлдэгдэл хоёулаа өсөх 
хандлагаа хадгалав 

 Зураг 29 гэвч эдийн засагт үйлчилж буй 
хадгаламжийн бодит хүү есдүгээр сараас хойш 
сөрөг утгатай байв  

Тэрбум төгрөг, сарын өөрчлөлт           Тэрбум төгрөг, 
үлдэгдэл 

 Хувь (жилийн) 

 

 

 

   
Зураг 30  Зээл түүхэнд байгаагүй хэмжээгээр 
өсч байна 

 Зурагч 31 … тэгээд цөөн тооны зээлдэгчдэд 
чиглэж байна  

Тэрбум төгрөг                                         Жилийн өөрчлөлт, 
хувиар 

 Тэрбум төгрөг                        Нийт зээлд хамгийн том 
50                
                                                         зээлдэгчийн эзлэх 
хувь                           
 

                                                 
10

 Банкны зээлийн ангиллын тухай журмын дагуу хугацаа хэтэрсэн зээл 90 хоногийн дараа чанаргүй 
зээлийн багцад шилждэг. 

Гадаад валютын хадгаламжийн үлдэгдэл, баруун тэнхлэг 
Төгрөгийн хадгаламжийн үлдэгдэл, баруун тэнхлэг  
Гадаад валютын хадлагаламжийн өөрчлөлт  
Төгрөгийн хадгаламжийн өөрчлөлт 

ХҮИ-ийн инфляци 
Төгрөгийн хугацаатай хадгаламжийн бодит дээд хүү 
Төгрөгийн хугацаатай хадгаламжийн бодит дундаж хүү 
Банкны төгрөгийн зээлийн бодит хүү 
 

2008/XII                2010/I                  2011/I 

2008/XII    2009/VI     2009/XII    2010/VI      2010/XII     2011/VI      2011/XII 



67132 

 

 

 
   

Зураг 32 Зээл, хадгаламжийн харьцаа өсч 
байгаа нь хөрвөх чадварын эрсдэл нэмэгдэж 
байгааг харуулна  

 Зураг 33 Чанаргүй зээлийн багц багасч байгаа 
боловч үлдэгдэлийн хэмжээ өндөр, 2010 оноос 
багахан ахиц гарсан байна  

Тэрбум төгрөг 
 

 Тэрбум төгрөг 
 

 

 

 

Эх сурвалж: Монголбанк, Сангийн яам, ҮСХ, Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо. * Хадгаламж гэдэгт засгийн 
газрын харилцах хадгаламж орохгүй 

Эрх зүйн томоохон шинэчлэлүүд 
Сүүлийн жилүүдэд Монгол улс төрийн институци, бодлогын хүрээг бэхжүүлэх 
чиглэлээр олон тооны шинэчлэлийн алхамуудыг богино хугацаанд авч хэрэгжүүлж 
чадсан. Үүнд уул уурхайн салбартай холбоотой өсөлт, уналтаас эдийн засгийг 
хамгаалах төсвийн сэрэмжтэй бодлогыг явуулахыг хуульчлан баталсанТөсвийн 
тогтвортой байдлын тухай хууль, уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтанд 
томоохон саад тотгор болж байсан гэнэтийн ашгийн татварыг 2011 оны нэгдүгээр 
сараас хүчингүй болгосон явдал. Мөн түүнчлэн ирээдүйн уул уурхайн хөрөнгө 
оруулалтын загвар гэрээ болох Оюутолгой төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээг 
үзэглэсэн зэрэг орж байна. 2011 оноос 2012 оны нэгдүгээр сарын хооронд 
хийгдсэн томоохон эрх зүйн шинэчлэлд Төсвийн тухай хууль, Төсвийн хөрөнгөөр 
бараа, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Нийгмийн 
халамжийн тухай хууль болон Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль 
багтаж байна. 
Төсвийн тухай хуулийг 2011 оны 12 дугаар сард баталсан. Уг хуулинд төсвийн 
бүхий л шат дамжлагыг тодорхойлсон бөгөөд энэ ч утгаараа органик хууль хэмээн 
нэрлэгдэж байгаа билээ. Хуулийг боловсруулахад ОУВС болон Дэлхийн Банк 

Зээлийн өрийн үлдэгдэл 
Жилийн өсөлт, хувиар, баруун тэнхлэг  

Тэрбум төгрөг  
Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь, баруун тэнхлэг 

2007/XII           2009/I             2010/I              2011/I 2007/XII             2009/II             2010/II              2011/II 

2007/XII            2009/I               2010/I               2011/I 2009/XII            2010/VI              2011/XII            2011/VI               2011/XII 

Нийт зээл  
Нийт хадгаламж*  
Зээл, хадгаламжийн харьцаа*, баруун тэнхлэг 

Хугацаа хэтэрсэн зээл  
 

Оршин суугч бусын чанаргүй зээл  
 

Оршин суугчийн чанаргүй зээл  
 

Дампуурсан банкуудын чанаргүй зээл 
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техник туслалцаа үзүүлж, УИХ-ын гишүүд болон холбогдох албан тушаалтнуудыг 
эрүүл, боловсронгуй төсвийн хууль дүрэм, практиктай орнуудад туршлага 
судлуулах аялалд хамруулсан. Хуулинд төсвийн тогтвортой байдлыг дэмжих, 
ялангуяа ТТБТХ-ийг амжилттай хэрэгжүүлэх олон арга хэмжээ орж байна. Улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоог 
зайлшгүй хийх, улсын тэргүүлэх чиглэлийн бодлоготой уялдуулахыг хуульчилж 
өгснөөр улсын хөрөнгө оруулалтын төслийн хүрээг мөн сайжруулж байна. Эцэст 
нь, төсөвлөлтийн үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг төсвийн 
төвлөрлийг сааруулах үйл явцыг энэхүү хууль эхлүүлж байна. Хууль 
батлагдсанаар эрүүл, ухаалаг төсвийн бодлого, механизмуудыг, үүнд ТТБТХ-д 
туссан бодлого, механизмуудыг, ирээдүйд тогтмол мөрдөн хэрэгжүүлэх томоохон 
алхам хийгдлээ (Шигтгээ 4Шигтгээ 4). 
Нийгмийн халамжийн шинэ хуулийг 2012 оны нэгдүгээр сард батлан гаргасан 
билээ. Хуулинд орлогыг орлуулан тооцох аргачлалыг нэвтрүүлэхийг хуульчилсан 
ба 2012 оны хоёр дугаар хагаст хэрэгжиж эхлэх юм. Эрдэс баялгаас хамааралтай 
орнуудад нийтлэг байдаг тэлэлт, агшилтын мөчлөгөөс эмзэг бүлгийнхнийг 
хамгаалах зорилгоор ядуурлын тэтгэмжийг тэдэнд чиглүүлэх нь зайлшгүй юм. 
Ядууст чиглэсэн тэтгэмжийн хөтөлбөрт Монголын нийт өрхийн тавны нэг буюу 
130,000 мянган өрх хамрагдах тооцоо гарсан байна.  
Эцэст нь, удаан хугацаанд хүлээгдсэн Жендерийн тэгш байдлыг хангах тухай 
хууль 2011 оны хоёрдугаар сард батлагдлаа. Хуулиар эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
тэгш эрх болон ижил тэгш боломжийг үгүйсгэсэн аливаа хязгаарлалт, ялгаварлан 
гадуурхалтыг (жендерт үндэслэсэн хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт) бүхий л салбарт 
шууд хориглосон. Мөн төв, орон нутгийн байгууллага, яамд, ажил олгогч нар болон 
намын байгууллагууд үйл ажиллагаандаа хүйсийн эрх тэгш байдлыг ханган 
ажиллах, холбогдох журмуудыг боловсруулан мөрдөх, үр дүнг дээд шатны 
байгууллага болон олон нийтэд тайлагнахыг хуулинд тусгасан. Төрийн албаны 
зөвлөл болон ажил олгогчдод хүйсийн ялгаварлан гадуурхалтаас сэргийлсэн 
стандартуудыг нэвтрүүлэхийг хуулиар үүрэг болгосон. Мөн ажлын байранд 
хүйсийн ялгаварлан гадуурхалт явагдсан тохиолдолд ажил олгогчийг хариуцлагад 
татах талаар мөн хуульчилсан. Мөн түүнчлэн, Жендерийн эрх тэгш байдлын тухай 
хуулийг ямарваа нэгэн байдлаар зөрчсөн иргэн, албан хаагч, төрийн үйлчилгээний 
байгууллагууд, улс төрийн намууд болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд 
шийтгэл ногдуулахаар заасан. Үүний дараагаар Засгийн газрын, хөдөлмөрийн, 
төрийн албаны хуулиуд болон НҮБДАЭДКГ-т жендертэй холбоотой заалтуудыг 
нэмж оруулсан ба улс төрийн намаас УИХ-д нэр дэвшигчдийн 20 хувь нь 
эмэгтэйчүүд байхаар хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Ирэх таван жилд 
хэрэгжүүлэх Жендерийн тэгш эрхийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулах зорилгоор Засгийн газраас ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.  

Шигтгээ 4: Төсвийн тухай хууль    
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийг орлох, Монгол Улсын төсвийн 
тулгуур хууль болох Төсвийн тухай хуулийг УИХ 2011 оны 12 дугаар сарын 23-нд баталлаа.   
Төсвийн тухай хуулийн үндсэн зорилгууд нь: 

• Дунд хугацааны төсвийн хүрээг бэхжүүлж, төсвийн тогтвортой байдлыг хангах; 
• Төсвийн нэгдмэл байдлыг сайжруулах; 
• Улсын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хөрөнгийн зардлын төсөвлөлтийн үйл явцыг 

бэхжүүлэх; 
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• Санхүүгийн удирдлагын үр ашгийг хангах;  
• Улсын болон орон нутгийн санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх болон 
• Оролцоонд тулгуурласан төсөвлөлтөөр дамжуулан хариуцлагыг бататгах. 

 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухайд төсвийн дан ганц хэсэг бус төсөв бүхлээрээ ТТБТХ-д заасан 
төсвийн тусгай шаардлагууд болон ДХТХМ-д туссан зарлагын хязгаарыг дагаж мөрдөхийг 
хуульчилж өгсөн. Тийм учраас хуулинд төсөв нь улсын төсөв, Хүний хөгжлийн сан, Нийгмийн 
даатгалын сангийн төсвөөс бүрдэхийг тодорхой зааж өгсөн ба концессийн гэрээгээр санхүүжигдэх 
төслүүдийн жагсаалтыг төсөвт хавсаргах, Засгийн газрын баталгаа болон болзошгүй өр төлбөрийн 
талаар мэдээлэл оруулахыг хуульчилж өгсөнөөрөө төсвийн нэгдмэл байдлыг хангаж өгсөн болно. 
Хуулинд төсвийн цаглабарыг дэлгэрэнгүй оруулж өгсөн. УИХ-аар 6 сарын 1-нээс өмнө батлагдах 
ДХТХМ болон Эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэл нь салбарын яамдын хувьд урсгал болон 
хөрөнгийн зардлын хязгаар нь болж өгөх юм. Салбар яамдын төсөл болон Үндэсний хөгжил, 
шинэтгэлийн хорооны боловсруулсан томоохон төслүүд нь энэхүү батлагдсан хязгаарын хүрээнд 
хийгдэх шаардлагатай болж байна. Хуулийн энэхүү заалт нь төсвийн үйл явцын найдвартай 
байдлыг үлэмж нэмэгдүүлэх юм.   
Төсвийн тухай хууль хэрэгжсэнээр улсын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт болон хөрөнгийн зардлын 
төсөвлөлт сайжирах бөгөөд улмаар ТБУСТХ-нд байсан томоохон сул талуудыг нөхөх бололцоотой 
болж байна. Хуулинд зааснаар тодорхой шалгуур ханган үнэлгээ хийгдсэн төслүүдийг 
санхүүжүүлэх ба техник, эдийн засгийн үндэслэлийн урьдчилсан судалгаа хийгдсэн, 30 тэрбум 
төгрөгөөс дээш давсан өртөгтэй томоохон төслүүдийг 4 жилийн хугацаатай боловсруулагдах Улсын 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах замаар хэрэгжүүлэх юм. ҮХШХ нь яамдын боловсруулсан 
дээрх төслүүдийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийн урьдчилсан судалгаа хийн Улсын хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрт оруулах төслүүдийг тодорхойлох үүрэгтэй ба хөтөлбөрийг Засгийн газар 
батлана. Үүний дараагаар тухайн төсөл ямар эх үүсвэрээс санхүүжигдэхийг — төсвөөс, зээлийн эх 
үүсвэрээс, концессийн санхүүжилтээр эсвэл Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр гэдгийг —  дээрх 
асуудлуудыг хянах гол байгууллагын хувьд сайн зарчмуудыг мөрдлөг болгон Сангийн яам шийдэх 
юм. Хамгийн чухал нь хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн урсгал зардлыг салбар яамдын төсөлд 
зайлшгүй тусгах шаардлагатай ба энэ нь хөрөнгийн зардлын төсөвлөлтийн салшгүй нэг хэсэг мөн 
билээ. Төсвийн тухай хуулинд урт хугацаанд хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төслийн хувьд 
хөрөнгийг шилжүүлэх — өөрөөр хэлбэл зарцуулагдаагүй үлдсэн хөрөнгийг дараагийн төсвийн жилд 
зарцуулах эрх олгох — заалтыг оруулж өгсөнөөрөө төслийн хэрэгжилтийг сайжруулахад дөхөмтэй 
болсон. 
Орон нутгийн удирдлагын эрх мэдлийг үлэмж нэмэгдүүлсэн ба нийслэл хот болон аймгийн 
удирдлага суурь боловсрол, анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээ, хот төлөвлөлт ба 
барилгажилт, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, усны хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, 
нийтийн тээвэр, хотын зам, гүүр болон гудамжны гэрэлтүүлэг, хог хаягдал зайлуулах зэрэг чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж, сум болон дүүргийн удирдлага хотын зарим үйлчилгээг хүргэхийн зэрэгцээ 
бэлчээрийн удирдлага, байгаль орчныг хамгаалах үүрэгтэй. Эдгээр чиг үүргийг орон нутгийн 
татвар, улсын төсөвтэй хувааж хураадаг татварын орлогоос хүн ам, хүн амын нягтрал, алслагдмал 
байдал, орон нутгийн засаг захиргааны хэмжээ, орон нутгийн хөгжлийн түвшингээс хамааран улсын 
төсвөөс хуваарилагдах төсвийн шилжүүлгээр (тэнцвэржүүлэх тусламж) санхүүжүүлэх юм. Үүний 
зэрэгцээ төсвийн шилжүүлгийн хэмжээг орон нутгийн татвар хураалтын идэвхи санаачилгыг 
харгалзан нэмэгдүүлэх боломжтой байна. Хуулинд зөвхөн нийслэлийн удирдлага Сангийн яамны 
зөвшөөрөлтэйгээр улсын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг санхүүжүүлэх зорилгоор хөрөнгийн зах 
зээл дээрээс хөрөнгө босгож болохоор тусгажээ. Гэхдээ өр нь өмнөх оны төсвийн орлогоос 
хэтрэхгүй байх, өрийн үйлчилгээний зардал нь өмнөх оны орлогын 15 хувиас ихгүй байхаар 
хуульчилсан байна. Орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага болон тэргүүлэх чиглэлүүдийг жил 
бүр иргэдээс авсан судалгааны дагуу тодорхойлж сум, дүүргийн төсөвтөө суулгаж өгөхөөр 
тусгажээ.   
  ДХТХМ, Эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэл болон төсөв боловсруулахад Төсвийн тухай 
хуулийг 2012 оны хоёрдугаар сарын 1-нээс баримтлах, харин төсвийн төвлөрлийн сааруулахтай 
холбоотой зэрэг заалтуудыг 2013 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөхөөр хуульд тусгасан.  
   Эх үүсвэр: Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд. 
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Монгол Улсын агаарын чанарын стандарт  

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол агаарын чанарын олон улсын болоод 
дотоодын стандартаас үлэмж давж муудан, оршин суугчдын, нэн ялангуяа гэр 
хорооллын иргэдийн эрүүл мэндэд ноцтой хор хохирол учруулж байна. 

Агаарын бохирдол Улаанбаатар хотын гэр хорооллын оршин суугчдын хувьд 
гамшиг болж, тэдний өдөр тутмын амьдралд нөлөөлөөд зогсохгүй хотын бүх 
иргэдийн эрүүл мэндэд ноцтой хор хохирол учруулж байна. Дэлхийн Банкнаас 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Засгийн газрын бусад агентлагууд, 
мэргэжлийн судлаачидтай хамтран явуулсан судалгааны үр дүнгээр агаарын 
жижиг ширхэгт тоосонцор (PM2.5), том ширхэгт тоосонцор (PM10)-ын агууламж 
бүхий орчинд амьсгалсны улмаас жилдээ дунджаар 1591 (385-2721-ийн хооронд) 
хүн нэмж нас барж, 4465 (1828-8083-ийн хооронд) хүн уушги, зүрхний өвчнөөр 
эмнэлэгт нэмж хэвтэн эмчлүүлж байна. Эрүүл мэндэд учирч байгаа энэ хор 
хохирлын эдийн засгийн нийт өртөг Улаанбаатар хотын 2008 оны ДНБ-ий тавны 
нэгтэй тэнцэх тооцоо гарсан байна. Шигтгээ 5Шигтгээ 5-д судалгааны дүнг 
дэлгэрэнгүй танилцуулав.  

Шигтгээ 5 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол  
Улаанбаатар хот бол дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл бөгөөд хамгийн их бохирдолтой хотуудын 
нэг юм. Бохирдуулагч хүчин зүйлс бүгд олон улсын стандартаас давсан хэдий ч тоосонцорын 
агууламж маш өндөр байгаа учраас үүнийг бууруулахад түлхүү анхаарах нь чухал байна. 
Тоосонцорын агууламжийн нягтрал нэг куб метр газар 10 микрограммтай тэнцүү буюу доогуур байх 
нь эрүүл мэндэд хор нөлөөтэй болохыг тогтоосон бөгөөд 10-25 микрограмм байгаа нь Монгол 
Улсын агаарын чанарын стандартаас хэтэрсэн байна. Дэлхийн Банкнаас хийсэн Улаанбаатар 

хотын агаарын чанарын судалгаа: Агаарын чанарыг сайжруулж, эрүүл мэндэд үзүүлэх хохирлыг 
бууруулах нь тайланд Улаанбаатар хотын хэд хэдэн газар тодорхой цагт тоосонцорын агууламж 
маш өндөр болдгийг дурьдаж, судалгааны баг дэлхийн өөр аль ч хотод ийм өндөр үзүүлэлт байхыг 
хараагүй байна. Хотын ойролцоох гэр хороололд хүн амын гуравны хоёр амьдарч, зуух галлаж 
гэрээ халуун дулаан байлгадаг бөгөөд энд өвлийн хүйтний саруудад тоосонцорын агууламж нэн 
өндөр байдаг.  
Агаарын бохирдлын ихэнх хэсгийг тоосонцорын өндөр агууламж эзэлдэг бөгөөд энэ нь хүний эрүүл 
мэндэд маш их хор хохиролтой, эдийн засгийн хувьд ч сөрөг үр дагавар ихтэй юм. Тоосонцорын 
бохирдолтой холбоотой эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг одоогоор 177-727 сая ам. доллар (дундаж 
дүн нь 463 сая ам. доллар) гэсэн тооцоо бий. Дэлхийн банкнаас явуулсан судалгаагаар хотын 
ойролцоох ядуусын гэр хороололд тоосонцорын нягтралыг анх удаа хэмжсэн бөгөөд маш өндөр 
үзүүлэлттэй байсан.    
Судалгааны тайланд дүгнэхдээ бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг олон чиглэлээр авах 
шаардлагатай бөгөөд нэг шидэт сум гэж байхгүй гэжээ. Тоосонцорын нягтралыг Монгол Улсын 
агаарын чанарын стандартын хэмжээнд болгож бууруулахад бохирдол үүсгэгч гол эх үүсвэрүүдээс 
ялгаруулж байгаа тоосонцорын хэмжээг 94 хувиар багасгах шаардлагатай байна. Тоосонцорын 
агууламж ийм өндөр, хөрсөн дээр ойрхон байгаагийн үндсэн шалтгаан нь энгийн зуухан дахь 
нүүрсний галлагаа юм (энгийн зуух нь түлшний шинж чанарт тохирохгүй байгаа учраас шаталт 
бүрэн явагддаггүй). Бусад хүчин зүйлүүд нь салхинд хийссэн тоос шороо, замын тоос, угаарын 
ширхэг, тээврийн хэрэгсэл, нам даралтын зуухнаас ялгарч байгаа тоос юм. Цахилгаан станцуудын 
ялгаруулж байгаа тоосонцорын нийт хэмжээ маш их боловч хүн ам олноороо тархан суурьшсан, 
хүн ам төвлөрсөн газраас салхинд туугдан явдаг учраас хүн амд үзүүлэх нөлөө нь хязгаарлагдмал 
юм. Гэхдээ цахилгаан станцууд SO2, CO2 ялгаруулж, бүс нутгийн болон дэлхийн хэмжээнд 
нөлөөлөл үзүүлж байгаа учраас тэдгээрийн бохирдолыг бууруулах, эрчим хүчний хэмнэлт гаргах 
асуудлыг чухалчилсан хэвээр байх нь зүйтэй. 
Шигтгээ Зураг 2 Улаанбаатар хотын PM10 тоосонцорын агууламжийг (2008–2009) БНХАУ-ын 
хотууд (2008), дэлхийн бусад нийслэл хотуудтай (2004) харьцуулсан судалгаа 
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₮№

 

Судалгааны хүрээнд хийгдсэн бохирдолыг бууруулах хэд хэдэн арга замын өртөг, өгөөжийн 
шинжилгээний үр дүнгээр өгөөжийн хуримтлал бий болох хугацаа өөр өөр бөгөөд зарим арга 
хэмжээ нь бусдаас илүү хямд өртөгтэй, илүү их үр дүнд хүрэхээр байна. Үүний зэрэгцээ зарим арга 
хэмжээний төсөвт өртөг нь бусдаас бага байна. Агаарын бохирдлын улмаас хүний эрүүл мэндэд 
учирсан хор хохирлыг тооцож үзвэл бэлтгэл нь сайн хангагдсан арга хэмжээг богино хугацаанд авч 
хэрэгжүүлэхийн хажуугаар дунд болон урт хугацааны шийдлийг давхар эрэлхийлэх стратегийг 
сонгох нь зүйтэй байна. Энэ хүрээнд гэр хорооллын энгийн зуухыг сайжруулсан зуухаар солих одоо 
хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийг эрчимжүүлж, зүлэг мод тарих, замыг хатуу хучилттай болгох замаар 
тоос шороог багасгах, нам даралтын зуухыг солих зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна. Судалгаанд халаалтын нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон орон сууцыг 
шилжүүлэн байршуулж, урт хугацаанд агаарын чанарыг сайжруулах боломжтойг харуулсан боловч 
эрүүл мэндэд учирч байгаа өндөр хохирлыг хурдан багасгахын тулд холбогдох арга хэмжээг богино 
болон дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх шаардлага нэн тулгамдсаныг тэмдэглэсэн. Энэ төрлийн 
шинжилгээг цаашид үргэлжлүүлэн явуулж, агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээний үр дүнг 
хэмжиж, ололт амжилтыг тэмдэглэх бололцоог бүрдүүлэх нь зүйтэй.  
Энэхүү судалгаа нь Дэлхийн Банк, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Улаанбаатар хотын 
захиргаа, Эрүүл мэндийн яам, Монгол Улсын Их Сургууль, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, Ус, 
цаг уур, орчны хяналтын үндэсний хүрээлэн, Байгаль орчны хяналтын төв лабораторийн дөрвөн 
жилийн хамтын ажиллагааны үр дүн юм. Үүний зэрэгцээ Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яаман дээр 
Азийн Хөгжлийн Банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа Зуухны утаа, үр ашгийг хэмжих 
лабораторийн хийсэн гэрийн зуухны утааны ялгаруулалтын хэмжилтийн үр дүн зэрэг олон 
мэдээллийг судалгаанд авч ашигласан. 

Шигтгээ Хүснэгт 1: Улаанбаатар хотын тоосонцорын агууламжийн жилийн дундаж 
үзүүлэлтүүд, 2008 оны 6-р сараас 2009 оны 5-р сарын хугацаанд  

Стандартаас давсан 
байдал 

Хотын хэсэг PM10 

µg/m
3
 

PM2.5 

µg/m
3
 

Монгол 
Улсын  

ДЭМБ  

Хотын төв  150–250 75–150 3–6 7–15 
Гэр хороолол  350–700 200–350 7–14 17–35 

Эх сурвалж: AMHIB өгөгдөл 
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Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүд.  

Эдийн засгийн төлөв  
Монгол Улс эрдэс баялгийн арвин их нөөцөө эдийн засгийн эргэлтэнд оруулснаас 
олж авах орлогыг зохистой удирдаж, байршуулж, шударгаар хуваарилах нөхцөл 
бололцоог бүрдүүлэх байгууллагын тогтолцоог бүрдүүлж чадсан тохиолдолд 
эдийн засгийн өсөлтийн төлөв нь маш сайн байна. Төсвийн тогтвортой байдлын 
тухай хууль, Төсвийн нэгдсэн хууль, Төсвийн хөрөнгөөр бараа үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулага, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийг 
баталсан явдал нь УИХ болоод төр засгийн удирдлага байгууллагын тогтолцоог 
бэхжүүлэхийн төлөө тууштай байр суурьтай байгаагийн илрэл болсон. Гэвч 
хуулийн хэрэгжилт ижил хэмжээнд байж чадаагүйгээс макро эдийн засгийн 
тогтвортой орчинг бүрдүүлэх асуудал орхигдож, тус улсыг 2008-2009 оны үйл 
явдал шиг гадаад цочролд өртөмтгий болголоо.  
Энэ эрсдлийг хамгийн доод түвшинд хүргэхэд засгийн газар Төсвийн тогтвортой 
байдлын тухай хуулинд заасан тусгай шаардлагын дагуу төсвийн зарлагыг танах 
нь чухал байна. Төсвийн зарлага үлэмж ихээр нэмэгдсэнээр инфляцийн дарамт 
ихэссэн нь ядууст хамгийн хүндээр тусч, өндөр инфляцийн хүлээлт газар авсан 
тохиолдолд үүсч болзошгүй цалин, үнийн эргүүлэг бий болох эрсдэлийг 
нэмэгдүүллээ. Инфляци дотоодод өндөр байгаагаас төгрөгийн бодит ханш 
чангарч, хөдөөгийн хүн амын амьжиргааны гол эх үүсвэр болсон хөдөө аж ахуйн 
экспорт, хэдийнээ жижгэрсэн боловсруулах салбарын аль алинд сөргөөр нөлөөлж 
байна. Иймд 2012 оны төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөнөөс доогуур 
байлгаж чадвал эдийн засгийн хэт халалтыг даамжрахаас сэргийлэхээс гадна 
2013 оны нэгдүгээр сараас бүрэн дүүрэн хүчин төгөлдөр болох Төсвийн тогтвортой 
байдлын тухай хуулийн дагуу төсвийн алдагдлыг бууруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ.  
Төсвийн зарлагыг танахтай зэрэгцээд мөнгөний бодлогыг хатууруулах 
шаардлагатай. Монголбанк бодлогын хүүгээ өсгөсөн хэдий ч инфляци өндөр 
байгаагаас бодит хүүгийн түвшин одоогоор сөрөг утгатай байна. Бодлогын хүүг 
өсгөснөөр зээлийн өсөлт саарч, аж ахуйн нэгжүүд зээлийн эх үүсвэр ашиглахад 
өндөр өртөгтэй болж, инфляцийг хазаарлахад дөхөмтэй болно. Мөн түүнчлэн 
хадгаламжаа төгрөгөөр байршуулах нь ашигтай болж, төгрөгийн ханшийг сулруулж 
байгаа дарамтыг багасгаж, импортлогдсон инфляцийг бууруулна. Зээл асар өндөр 
өсөлттэй байсан учраас санхүүгийн салбарын эрсдэлд хандуулах анхаарал 
болгоомжлолоо сулруулахгүй байж, макро зохистой бодлогыг бэхжүүлэх 
шаардлагатай болсон.  
Төгрөгийн ханш суларч байгаа явдлыг уян хатан ханшийн тогтолцоог хөсөр хаях 
шалтгаан болгохгүй байх ёстой. Уян хатан ханшийн тогтолцоо нь өнөөдөр болон 
өмнөх хямралын хамгийн том бодлогын ялгаа нь юм. 2008 онд төгрөгийн ханшийг 
зорилтот түвшинд барих, хянах бодлого хэрэгжиж байсан бөгөөд ингэх нь 
төгрөгийн ханшийг хамгаалах зорилгоор валютын нөөцөө барж дуусах үед ашиг 
хонжоо эрэлхийлсэн довтолгоо бий болох эрсдэлийг үлэмж нэмэгдүүлдэг. 
Монголбанк ханшийн огцом савалгааг намжаах зорилгоор валютын зах дээр 
үргэлжүүлэн интервенци хийх нь зүйтэй; гэхдээ энэ нь төгрөгийн ханшийг тодорхой 
нэг түвшинд барих ил зорилтоос эрс ялгаатай юм. 
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Дахин давтаж хэлэхэд Монгол Улс эмзэг үед байна. Оюутолгойн уурхайн 
үйлдвэрлэл эхлэж, эрдэс баялгийн үйлдвэрлэл, орлогод бүтцийн өөрчлөлт гарч, 
тогтворжуулалтын санд ахиухан хэмжээний хуримтлал бий болтол Монгол Улс 
эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлтөөс шууд хамааралтай хэвээр 
байна. Үнэхээр Монгол Улсын эрдэс баялгийн экспортын нийт экспортод эзлэх 
хувь нь Зүүн Азийн таваарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид дундаа хамгийн өндөр 
юм. Дэлхийн эдийн засгийн төлөв сайнгүй, БНХАУ 2008-2009 оны дэлхийн санхүү 
эдийн засгийн хямралын үеийнх шиг дэд бүтцэд чиглэсэн эдийн засгийг төсвийн 
зарлагаар дэмжих бодлого хэрэгжүүлэхгүй байх магадлал өндөр байгаа энэ үед 
илүү их анхаарал болгоомж илүүдэхгүй: яг энэ мөчид өгөх бодлогын зөвлөмжийг 
товчоор хэлбэл “бэлэн бай.” Монгол Улсын бодлого боловсруулагчид 2010 оны 
зургадугаар сард Төсвийн тогтвортой байдлын тухай чухал ач холбогдол бүхий 
хуулийг батлахдаа “бэлэн байх”-ын ач холбогдлыг ухамсарласан. Одоо энэхүү 
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, Монгол Улсын нүүрс, зэсийн арвин их нөөцийг эдийн 
засгийн тогтвортой өсөлтөнд хүргэж, орчин үеийн болон ирээдүйн нийт ард 
иргэдийн амьжиргааг сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх нь чухал болоод байна.  
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Хүснэгт 4 Монгол улс: Үндсэн үзүүлэлтүүд   

  2008 2009 2010 2011 
2012 

төсөөлөл 

ДНБ, Ажил эрхлэлт ба Үнэ           

Бодит ДНБ (жилийн өөрчлөлт, хувиар) 8.9 -1.3 6.4 17.3 15.2 

Үйлдвэрлэл (2006=100) 113 109.6 120.5 132.2 145.4 

   Жилийн өөрчлөлт, хувиар 2.7 -3.3 10 9.7 10 

Улаанбаатарын ХҮИ (жилийн өөрчлөлт,хувиар, 
оны эцэст) 

23.2 1.9 14.3 11.1 12 

            

Улсын салбар           

Төсвийн зарлага (ДНБ-ий хувиар)* 37.6 35.2 36.6 44.2 39.1* 

Төсвийн орлого (ДНБ-ий хувиар)* 33.1 30.2 36.6 40.6 38.1* 

Төсвийн тэнцэл (ДНБ-ий хувиар)* -4.5 -5 0 -3.6 -1.0* 

Эрдэс баялгийн бус төсвийн тэнцэл -14.1 -12.4 -10.5 -16.0 -11.9 

Улсын өр (ДНБ-ий хувиар) (1)* 31 49.4 42.2 38.6 37.1 

            

Гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцэл ба 
гадаад салбар 

          

Худалдааны тэнцэл (сая ам.доллар) -613 -229 -379 -1747 -400.0 

Экспорт (сая ам.доллар) 2534.5 1903 2899 4780 5000.0 

(жилийн өөрчлөлт, хувиар) 30 -25 52 65 4.6 

Импорт (сая ам.доллар) 3147 2131 3278 4874 5400.0 

(жилийн өөрчлөлт, хувиар) 57.1 -32.3 53.8 48.7 10.8 

Урсгал дансны тэнцэл (сая ам.доллар) -690.1 -592.0 -886.7 -2993.1 -1438.0 

(ДНБ-ий хувиар)* -12.3 -12.9 -14.3 -35.0 -13.6 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (сая 
ам.доллар) 

838.5 1037.6 1629.7 5309.5 1500.0 

Гадаад өр (ДНБ-ий хувиар) (2)* 31 43.3 30.3 22.8 19.8 

Гадаад валютын нийт нөөц (сая ам.доллар) 637 1145 2091 2274 - 

            Дараа жилийн импортын 7 хоногоор 
тооцсоноор 

3.6 4.2 5.1 5.1 - 

Санхүүгийн зах зээл           

Дотоодын зээл (жилийн өөрчлөлт, хувиар) 59.11 -9.33 26.69 75.76 … 

Бодлогын хүүгийн түвшин (хугацааны эцэст) 9.75 10.0 11.0 12.25(Dec) … 

Ханш (төгрөг/ам.доллар, дундаж) 1267 1443 1257 1,264.79 … 

Бодит үйлчилж буй ханш  (жилийн  өөрчлөлт, 
хувиар, хугацааны эцэст) 

13.7 -15.5 26.9 -4.6 … 

Хөрөнгийн зах зээлийн Топ 20 индекс 
(2000=100, хугацааны эцэст) (5) 

1182 1229 2931 3984  (Jun) … 

            

Санамж:           

Нэрлэсэн ДНБ (тэрбум төгрөг) 6556 6591 8414 10830 13989 

Нэрлэсэн ДНБ (сая ам.доллар) 5174 4567 6694 8562 … 

Нэг хүнд ногдох ДНБ (ам.доллар)  1946 1685 2434 3067 … 

      
Тэмдэглэл: 1) Улсын нийт өр. (2) Улсын болон улсын баталгаа бүхий өр. Эх үүсвэр: Монголбанк, Үндэсний статистикийн 
хороо, Сангийн яам, ОУВС ба Дэлхийн Банк 
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