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Хураангуй 

Өмнөх сарын тойм гарснаас хойш эрдэс баялгийн үнэ, ханш өссөөр байна. Монгол Улсын гол 

экспортын түнш болох Хятадын эдийн засгаа дэмжих ихээхэн хэмжээний төсөв, мөнгөний багц 

бодлого хэрэгжүүлсний үр дүнд тус улсын эдийн засгийн өсөлт үргэлжилж байна. Харин Монголын 

эдийн засаг хямарч импортын хэмжээ экспорт (өмнөх 12 сарын гулмал дүн)-оос хурдацтай буурч 

худалдааны алдагдлыг багасгахад хүргэж байна. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлт, ялангуяа боловсруулах 

үйлдвэрлэлтийн уналт үргэлжиж 2009 онд Монголын нийт эдийн засгийн өсөлт огцом буурах 

төлөвтэй байна. 

Өмнөх онтой харьцуулахад Хятадын нүүрсний эрэлт их хэмжээгээр өсч 9 сард хамгийн их 

хэмжээгээр нүүрс импортлосноос зөвхөн нүүрсний экспортын хэмжээ өссөн байна. 

Хятадын эдийн засаг хурдацтай өсөж байгаа тул Хятад Улсад экспортлох барааны уналт нь одоо 

хамгийн бага түвшиндөө хүрсэн ба цаашид экспорт өсөх хандлага ажиглагдах боллоо. Үүнээс гадна, 

машин, тоног төхөөрөмжийн импортын бууралт зогсож, цаашид өсөх төлөвтэй байна.    

ОУВС-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн хатуу мөнгөний бодлого болон зэсийн үнэ ханшийн 

өсөлтөөс шалтгаалж энэ оны 4-р сараас хойш гадаад валютын ханш тогтвортой байгаа нь Монгол 

Улсад таатай нөлөө үзүүлж байна. Үүний үр дүнд Монголбанк гадаад валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх 

боломжтой болов. Хадгаламж болон зээлийн нэрлэсэн хүүгийн түвшин мэдэгдэхүйц хэмжээгээр 

буураагүй байхад (өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад) 9-р сард үнэ, ханш 1.9 хувиар буурсан ч 

бодит хүүгийн төвшин хэт өндөр байна. 

Хадгаламжийн бодит хүүгийн төвшин өндөр байгаа нь төгрөгийн хадгаламж нэмэгдэхэд нөлөөлсөн ч 

эдийн засаг саарсан үед зээлдэгчдэд бэрхшээл учруулж байгаа юм. Үүнээс гадна ихэнхи банкууд 

болгоомжилсон хэвээр байгаа ба төв банкинд гадаад валютаа хадгалуулж, эрсдэл багатай төв банкны 

үнэт цаасыг худалдаж авч байна. Гэсэн хэдий ч хувь хүмүүст шинээр зээл олгох үйл ажиллагаа 

сэргэж байгаа шинж тэмдэг ажиглагдах боллоо. Цаашид банкны салбарын нэгдсэн тайлан бүхэлдээ 

муудсаар байх болно: энэхүү таагүй байдал үүсээд ойролцоогоор жил боллоо. 

9-р сард өмнөх 12 сарын гулсмал төсвийн тэнцэл бага зэрэг сайжирсныг эс тооцвол төсвийн тэнцэл 

хүндхэн байдалд байсаар байна. Санхүүжилт хязгаарлагдмал байгаагаас үзэхэд төсвийг эргээд 

тогтворжуулахын тулд одоогийн гаргаж буй хүчин чармайлтаа ирэх 2-3 жилд үргэлжүүлэх 

шаардлагатай юм. Энэхүү хүчин чармайлтыг дэмжиж үргэлжүүлэх зорилго бүхий Төсвийн 

удирдлагын шинэ хуулийг УИХ-д өргөн барина.      

Төрийн Эдийн засгийн бодлогын бага хурлын 2 дах жилийн хурал ба Парламентын гишүүд болон 

Олон Улсын шинжээчдийн дээд хэмжээний семинар саяхны огцом өсөлт ба өнөөгийн уналт яагаад, 

ямар байдлаар Монгол Улсад хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлсэн, санхүүгийн салбар болон төсвийн 
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удирдлагыг сайжруулахад ямар төрлийн өөрчлөлт, шинэчлэл хийх шаардлагатай талаар илүү сайн 

ойлголт өгөхөд чиглэсэн юм.   

Эрдэс баялагийн үнийн өсөлт үргэлжиж, Монголын экспортын гол түнш Хятад Улс эдийн 

засгаа дэмжих ихээхэн хэмжээний төсөв, мөнгөний багц бодлого хэрэгжүүлж Хятадын эдийн 

засаг өссөнөөс гадаад салбар сайжирч таатай нөлөө үзүүлж байна. 

Зэс, алт, цайрын олон улсын үнэ, ханш 10-р сард өсөв (Зураг 1). 2009 оны 9-р сард нэг тонн зэсийн 

үнэ 6195 ам.доллар байсан бол 10-р сард бага зэрэг өсч дундажаар 6286 ам.доллар байлаа. 9-р сард 

трои унц алтны ханш 996 ам.доллар ба 10-р сард 1043 ам.доллар болж мөн бага хэмжээгээр өсчээ.     

 
Монгол Улсын худалдааны гол түнш Хятад Улсын нийт аж үйлдвэрийн орлогын өсөлт (Зураг 2) 3 

дугаар улиралд 6.5 хувиар өсч энэ оны эдийн засгийн өсөлт (3 улирлын экспортын хэмжээгээр) 8 

хувьтай байх төлөв ажиглагдаж байна. Хятадын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлт оны эхний үзүүлэлттэй 

харьцуулахад 9 дүгээр сард 13.9 хувиар өссөн нь 8 дугаар сарын 12.3 хувийн өсөлт болон  2009 оны 

эхэнд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан тооцсон (3 сарын дундажийг суурь үзүүлэлт болгосноор) 5 

хувийн өсөлтөөс2 тус тус өндөр байгаа юм. Монголын бусад гол түншүүдийн аж үйлдвэрийн 

үйлдвэрлэлт ойрын саруудад өссөлттэй байлаа.      

 

 

 

 

2Хятад улсын Үндэсний статистикийн товчоо 

Зураг 1. Эрдэс баялагийн үнэ өссөөр байна.  Зураг 2.  Хятадын эдийн засгийн хүчтэй 
өсөлт үргэлжилж байна. 

Ам.долларын үнийн индекс=100  2004 оны 1-р сар  % бодит өсөлт,  өмнөх оны мөн үе (өомү), and өмнөх 
улирлын мөн үе (өумү), улирлын нөлөөг тооцсон жилийн 
төвшин (унтжт)   

 

 

 
Эх сурвалж: ЛМБ, Дэлхий банк   Эх сурвалж: CEIC, Дэлхийн банк 

Нүүрс 
Цайр 
Түүхий газрын тос 
Зэс 
Алт 

ДНБ (өомү) 
ДНБ (өумү унтжт) 
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Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлт ялангуяа боловсруулах салбарын уналт үргэлжилж 2009 онд ДНБ-

ний өсөлт огцом буурах төлөвтэй байна. 

 

Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлт (хэлбэлзлийг 

багасгах үүднээс гурван сарын гулсмал 

дундажаар тооцов.) 2009 оны 9 дүгээр сард 

өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15.0 хувиар 

буурав.  

Хямрал боловсруулах үйлдвэрлэлд хүчтэй 

нөлөөлж гол хоёр чиглэлийн үйлдвэрлэлт (оёмол 

эдлэл, үндсэн төмөрлөгийн үйлдвэрлэл) өмнөх 

оны мөн үетэй харьцуулахад 35.8 хувиар буурчээ 

(Зураг 3).  

Энэ жилийн хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлтийн 

талаар зөрүүтэй тоонууд байгаагаас эдийн 

засгийн өсөлтийн зөрүүтэй урьдчилсан төсөөллүүд байгаа хэдий ч 2009 оны эдийн засгийн өсөлт 

ойролцоогоор тэг байна гэсэн төсөөлөл дээр санал нэгдээд байна. Оюу толгой болон бусад уул 

уурхайн төслүүдээс орох ихээхэн хэмжээний гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар бий болох нэмүү 

өртгийн нөлөөгөөр 2010 оны эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл огцом өөрчлөгдөнө гэдэгтэй мөн 

санал нэгтэй байгаа юм.  

Импорт экспортоос хурдтай буурч Монголын гадаад худалдааны барааны алдагдал буурсаар 

байна. 

Гадаад худалдааны алдагдал 2 дугаар сард 1.1 

тэрбум ам.долларт хүрч хамгийн их хэмжээтэй 

байсан ч 12 сарын гулсмал сууриар тооцоход  9 

дүгээр сарын байдлаар 0.51 тэрбум ам.доллар 

хүртэл буурав. Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд 

байгаагаас импорт экспортоос хурдтай буурсан 

хэвээр байна (зураг 4). 

 

 

                                                 
2 Гадаад худалдааны сарын тоо мэдээнд Монгол Улсын улирлын нөлөөлөл их байдаг ба сар сарын хэлбэлзэл 
өндөр гардаг учраас 12 сарын гулсмал нийлбэрээр тооцдог. 

Зураг 3. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлт 
бууралт үргэлжилж байна. 

 

өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан бодит өөрчлөлт %-
иар, 3-сарын гулсмал дундаж 

 

 

Жич: Хүрээлсэн дүнд нь 9 дүгээр сарын өсөлт.  
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, Дэлхийн 
банк 

 

Зураг4.  Импорт экспортоос хурдтай 
буурсанаас худалдааны алдагдал багасав.2

 Сая.ам.доллар (12 сарын гулсмал нийлбэр) 

 
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, Дэлхийн 
банк 

Нийт 
Уул уурхай, олборлох  салбар 
Боловсруулах 
Эрчим хүч, халаалт 

Экспорт 
Импорт  
Гадаад худалдааны тэнцэл 
(баруун тэнхлэг) 
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Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад зөвхөн нүүрсний экспорт өсөв.  

Оны эхнээс ихэнхи барааны экспорт буурснаас эхний 9 сарын экспортын барааны ам.доллараар 

илэрхийлсэн дүн 34.3 хувиар буураад байна. Үүний гол шалтгаан нь тоо хэмжээний бууралт бус гол 

нь үнэ ханш буурсан явдал юм. Жишээ нь, зэсийн үнэ буурснаас энэ оны эхний 9 сарын зэсийн 

экспортын ам.доллараар илэрхийлсэн дүн 52.7 хувиар буурсан.    

Зөвхөн нүүрсний экпортын тоо 

хэмжээ болон үнийн дүн өмнөх 

оны мөн үетэй харьцуулахад 9 

дүгээр сард өсжээ. Хятад Улсын 

эрэлт өсч 9 дүгээр сард хамгийн 

их хэмжээгээр нүүрс 

импортлосноос нүүрсний 

экспортын тоо хэмжээний 

жилийн өсөлт 65.1 хувь, 

ам.доллараар тооцсон үнийн 

дүнгийн жилийн өсөлт 56.7 

хувьтай байлаа.        

Хятадын нүүрсний импорт энэ оны эхний 3 сард 85.7 сая тоннд хүрч өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад 167 хувиар огцом нэмэгджээ. Хятадын нүүрсний хэрэгцээний тал хувь нь аж үйлдвэрт, 

тал хувь нь эрчим хүч үйлдвэрлэхэд (эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн 80 хувь нь нүүрс ашигладаг) 

зориулагддаг. Хятадын дунд болон урт хугацааны эрчим хүчний эрэлтийн ихэнхи хувийг нүүрсээр 

ажилладаг үйлдвэрүүд хангах төлөвтэй байна. Энэ нь 6.5 тэрбум тонн коксжсон нүүрсний нөөц 

бүхий Таван толгойн нүүрсний ордыг ашиглахад чухал нөлөө үзүүлэхээр байгаа юм. Засгийн газрын 

100 хувийн өмчлөлтэй Таван толгойн ордуудыг ашиглах хэлэлцээр Оюу толгойн хэлэлцээрээс хурдан 

шийдэгдэх хандлага ажиглагдаж байна.         

Бохир ноолуурын экспорт нь улирлын шинж чанартай бөгөөд одоогийн байдлаар зогсонги байдалтай 

байгаа юм. Энэ оны хувьд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад түүхий ноолуурын хэмжээ 111 

хувиар өссөн бол ам.доллараар тооцсон дүнгээр 34.4 хувиар нэмэгджээ. Хятадын худалдаачид 

өнгөрсөн жил Монголд түүхий ноолуур хямд үнэтэй байсан, чанарын шаардлагыг дээшлүүлж 

худалдааны саадыг багасгасан, түүхий ноолуур экспортлох зөвшөөрөлтэй Хятад Улстай хиллэдэг 

худалдааны боомтын тоо нэмэгдсэн зэрэг давуу талуудыг ашигласан. Энэ нь хямралын үед 

хөдөөгийн иргэдэд дэмжлэг болсон цагаа олсон худалдааг чөлөөлөх арга хэмжээ байв. Улирлын 

эхэнд ноолуурын үнэ ханш бага байсан нь Хятадын боловсруулах салбарынханд зах зээлд нэвтрэн 

орж нөөц хуримтлуулах таатай боломж олгосон юм. Хятадын ээрэх, нэхэх үйлдвэрүүд нийт 

Зураг 5. Нүүрснээс бусад  барааны экспорт буурав.    
Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан сар бүрийн өсөлтийн бүтэц    

 

Тайлбар: Алт: цэвэршүүлээгүй буюу хагас боловсруулсан хэлбэрийн. 
Түүхий, самнасан ноолуур нь завсрын ноолууран бүтээгдэхүүн. 
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, Дэлхийн Банк 

 

Зэсийн баяжмал  
Нүүрс 

Алт  
Бохир ноолуур  
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захиалгын хэмжээнд сэтгэл хангалуун байгаа бөгөөд түүхий эдийн үнэ, евро/юань болон иен/юаний 

ханш бага байгаа, Хятадад өндөр үнэтэй барааны эрэлт өсч байгаа зэрэг нь тэдэнд зах зээлийн таатай 

нөхцөл бүрдүүлж байгаа тухай мэдээлж байна.      

Монголын Хятад руу экспортлож буй экспортын хэмжээ Хятадын бодит үйлдвэрлэлийн нэмүү 

өртөгтэй ихээхэн холбоотой юм (Зураг 6а). Монголын Хятад руу экспорлосон барааны хэмжээ өмнөх 

оны мөн үетэй харьцуулахад 13.7 хувиар буурсан хэдий ч энэ нь уналтын доод хэмжээ бөгөөд 

цаашид өсөх хандлагатай байна (Зураг 6б).  

 

Барааны импорт огцом буурсаар ... 

 

 

2008 оны эхний 9 сартай 

харьцуулахад импортын бараа 

2009 оны эхний 9 сард 38.8 

хувиар буурсан.   

Эрдэс баялгийн 

бүтээгдэхүүний импорт 

(ялангуяа шатахуун) огцом 

буурсаар байгаа ч харин машин 

тоног төхөөрөмжийн импортын бууралт хамгийн бага түвшиндээ хүрээд өсөх хандлагатай байна. Энэ 

нь уул уурхайн салбар сэргэж буйтай холбоотой юм (Зураг 7). 

Зураг 6a.  Хятадад экспоролсон барааны 
хэмжээ Хятадын бодит салбарын нэмүү 
өртөгтэй уялдаатай юм. 

 Зураг 6б. Хятадад экспортолсон барааны хэмжээ 
9 дүгээр сард хамгийн өндөр байв.  

Улирлын нөлөөллийг (ун) тооцсон өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулсан (өомүх) өөрчлөлт, хувиар  

 Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан сар бүрийн өөрчлөлт хувиар 

  JLI 

 

Эх сурвалж: МБ, сар бүрийн товхимол    Эх сурвалж: МБ, сар бүрийн товхимол, Дэлхийн банк   

Зураг 7.  …гэвч машин, тоног төхөөрөмжийн импортын 
бууралт зогсож өсөх хандлагатай байна. 

 

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан сар бүрийн өсөлтийн бүтэц  

 

 

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, Дэлхийн банк  

Хятадын бодит салбарын нэмүү 
өртгийн өсөлт /ун, өомүх/ (зүүн 
гар тал) 
Монголын Хятадад экспортолсон 
барааны өсөлт /өомүх/ (баруун гар 
тал) 

ОХУ 
Бусад 

Хятад 
 
Бүгд

Эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүн 
Машин тоног төхөөрөмж  
Хүнсний бараа  
Нийт  

Тээврийн тоног төхөөрөмж  
Үндсэн төмөрлөг  
Бусад  
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Ам.долларын ханш тогтвортой байгаа бөгөөд бага зэрэг буурсан үзүүлэлтэй байна. 

ОУВС-ийн дэмжлэгээр энэ оны эхээр хэрэгжүүлж эхэлсэн тогтворжуулах арга хэмжээ болон эрдэс 

баялагийн үнийн өсөлтийн үр дүнд энэ оны 4 дүгээр сараас хойш валютын ханш тогтвортой байлаа 

(Зураг 8а). Мөн түүнчлэн Монголбанк гадаад валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх боломжтой болсон юм 

(Зураг 8б). Ам.доллартай харьцах сарын дундаж ханш 9 дүгээр сартай харьцуулахад 10 дугаар сард 

1.4 хувиар сулрав.     

 

 

Үнэ ханш 2 сар дараалан 

буурлаа.  

Инфляцийн түвшинг өмнөх 

оны мөн үетэй 

харьцуулахад 8 дугаар сард 

хасах 0.9 хувь, 9 дүгээр сард 

1.9 хувь байв. Суурь 

инфляцийн төвшин эерэг 

байгаа ч өмнөх оны мөн 

үетэй харьцуулахад 9 дүгээр 

сард 4.6 хувиар багассан 

байна (Зураг 9).   

Зураг 8a.  2009 оны 9 дүгээр сараас 10 дугаар 
сарын хооронд валютын ханш бага зэрэг 
суларч валютын ханш ерөнхийдөө 
тогтортой байна. 

 Зураг 8б.   Монголбанк гадаад валютын дуудлага 
худалдаагаар дамжуулан гадаад валютын нөөцөө 
арвижуулж байна 

Төгрөг/ам.доллар                   Нөөц, тэрбум ам.доллар                сарын өөрчлөлт, сая ам.доллар 

 

 

 

Сүүлчийн ажиглалт: 2009 оны 10 дугаар сарын 31  
Эх сурвалж: Монголын санхүүгийн холбоо, Дэлхийн 
банк. 

  Тайлбар: Хүрээлсэн дүн бол Монголбанкны гадаад валютын 
нөөцийн 9-р сарын эцсээрх үлдэгдэл, сая ам. долл. 
Эх сурвалж: Монголбанк, Дэлхийн Банк 

Зураг 9.  Эдийн засаг дотоодод саарсны улмаас инфляци оргил 
цэгээсээ огцом буурлаа
ХҮИ-ийн инфляцийн бүтэц хувиар  

Тайлбар:  УБ хотын ХҮИ үзүүлэв.   
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, Дэлхийн Банк 

МБ-ны албан ханш 
Хар захын ханш 
Арилжааны банкны 

Монголбанкны гадаад валютын 
нөөц 
Сарын өөрчлөлт (баруун 
тэнхлэг) 

Эрчим хүч, түлш  
Мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 
Суурь инфляци 
ХҮИ-ийн инфляци 
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Үнэ унасан ч зээл болон хадгаламжийн нэрлэсэн хүүгийн түвшин буурахгүй байна. 

Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд инфляцийн түвшин ихээхэн хэмжээгээр хэлбэлзсэн боловч дотоод 

болон гадаад валютын хадгаламжийн нэрлэсэн хүүгийн түвшин үндсэндээ өөрчлөгдөхгүй хэвээр 

байна (Зураг 10а).   Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд дотоод болон гадаад валютын хадгаламжийн 

жигнэсэн дундаж хүү тус тус 13 хувь, 7 хувьтай байхад зарласан хамгийн өндөр нэрэлсэн хүүгийн 

төвшин ойролцоогоор харгалзан 19 хувь, 13 хувьтай байлаа.  Гэсэн хэдий ч бодит хүүгийн төвшин 

мэдэгдэхүйц хэлбэлзэх болсноос хойш үүнээс үүссэн дарамтыг хадгаламж эзэмшигч болон 

зээлдэгчид үүрч байна. Хадгаламжийн бодит хүүгийн төвшин өндөр байгаа нь төгрөгийн хадгаламж 

өсөхөд нөлөөлж буй боловч эдийн засаг уналтанд орсон өнөө үед зээлдэгчдэд хүндрэл учруулж 

байна.   

  

Төгрөгийн хадгаламжийн хүү 

өндөр байгаагаас 2009 оны 9 

дүгээр сард төгрөгийн 

хадгаламжийн үлдэгдэл 1072 

тэрбум төгрөг хүртэл өслөө 

(Зураг 10б, 11). Уг дүн нь 

2009 оны 1 дүгээр сард 

хадгаламжийн гадагшлах 

урсгал хамгийн өндөр байсан 

Зураг 10a.  Зээлийн бодит хүүгийн эерэг түвшин 
өндөр байгаагаас банкууд төгрөгийн 
хадгаламжийн нэрлэсэн хүүгээ бууруулахад хүрч..

Зураг 10б. …  төгрөгийн хадгаламж их хэмжээгээр 
нэмэгдэхэд нөлөөлөв. 

%  
 

Сарын өөрчлөлт, тэрбум төгрөг,                       нөөц, тэрбум төгрөг 
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Nominal maximum interest rate on LC time deposits (%)

Real maximum interest rate on LC time deposits (%)

  

 

 

Тайлбар: ХҮИ инфляцаар хүүгийн түвшинг бууруулан тооцов.  
Эх сурвалж: Монголбанк, Үндэсний статистикийн хороо, 
Дэлхийн банк 

 

Эх сурвалж: Монголбанк, Дэлхийн банк 

Зураг 11.  Хадгаламж нэмэгдэж байгаа хэдий ч зээл олголт огцом 
буурсаар байна.  
Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан өөрчлөлт, хувиар 

 

Эх сурвалж: Монголбанк, Дэлхийн банк

Инфляци (өомүх хувиар) 
Төгрөгийн хугацаатай хадгаламжийн нэрлэсэн хүүгийн дээд 
түвшин, % 
Төгрөгийн хугацаатай хадгаламжийн бодит хүүгийн дээд 
түвшин, % 

Валютын хадгаламжийн үлдэгдэл  
Төгрөгийн хадгаламжийн үлдэгдэл  
Валютын хадгаламжийн өөрчлөлт 
Төгрөгийн хадгаламжийн өөрчлөлт 

Зээлийн өөрчлөлт 
Хадгаламжийн өөрчлөлт 
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үеэс 184 тэрбум төгрөгөөр их байгаа хэдий ч 2008 оны 3 дугаар сард хадгаламжийн хэмжээ оргил 

цэгтээ хүрсэн үеийнхээс доогуур (77 тэрбум төгрөгөөр) байгаа юм. 8 дугаар сартай харьцуулахад 

гадаад валютын хадгаламж ойролцоогоор 580 тэрбум төгрөгийн хэмжээтэй хэвээр байна. Гадаад 

валютын хугацаатай хадгаламжийн нэрлэсэн хүү 14 хувьтай байгаа нь хадгаламж татахуйц таатай 

түвшин юм.  

Банкууд болгоомжилсон хэвээр байгаа учраас төв банкны эрсдэл багатай үнэт цаас худалдан 

авч, хувь хүмүүст олгох зээл бага зэрэг өсөх хандлагатай байна 

Гэсэн хэдий ч банкууд хувийн хэвшилд 

олгох зээлийн хэмжээг мэдэгдэхүйцээр 

өсгөхгүй байна. 

 Үүний оронд банкууд Монголбанктай 

гадаад валютаа зээлж хадгалуулж 

байна. Дотоодын мөнгөн тэмдэгтийн 

зарлагдсан нэрлэсэн хүү нь 19 хувь ба 

гадаад валютын хадгаламжийн хүү нь 

14 хувь тус тус байх нь банкны 

салбарын  ашигт ажиллагаанд сөрөг 

нөлөө үзүүлж байгаа явдал мөн  

Инфляцийн түвшин буурсантай 

холбогдуулаад төв банкны үнэт цаасны бодит өгөөж нь жилийн 11.9 хувьтай  байна. 

Гэсэн ч банкуудын зүгээс хувийн хэвшилд ялангуяа компаниудад бус хувь хүмүүст  олгох зээлийн 

хэмжээг нэмэгдүүлж эхлээд байна.Хувийн хэвшилд олгосон зээлийн хэмжээ нь 45.2 тэрбум 

төгрөгөөр буурч хувь хүмүүст олгосон зээлийн нийт хэмжээ нь 9 дүгээр сард 8 дугаар сартай 

харьцуулахад 14.8 тэрбум төгрөгөөр өссөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 12. Хувь хүмүүст шинэ зээл олгох шинж 
тэмдэглэх ажиглагдах боллоо.  

жил жилийн өөрчлөлт%                                 жил жилийн өөрчлөлт %  
 

Эх сурвалж: Монголбанк, Дэлхийн Банк  

МБ дахь хадгаламж 
Нийт  
Хувийн хэвшил  
Хувь хүмүүс  
ТБҮЦ (баруун 
тэнхлэг) 
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Банкны салбарын тайлан тэнцэл муудсаар л байна3  

Хамгийн их уналтанд орж буй салбарт олгосон зээлийн багц муудснаас ялангуяа хувийн хэвшлийн 

салбарт олгох зээлийн чанар үргэлжлэн муудаж, үндсэндээ зээлийн чанар, чанаргүй зээл ба хугацаа 

хэтэрсэн зээлийн багц4 (хэрвээ зээлдэгч нь эргэн төлөлтөө сайжруулахгүй тохиолдолд чанаргүй зээл 

болдог) нь одоогийн байдлаар нийт зээлийн 

23.7 хувийг эзэлж байна. Анод банкийг (үйл 

ажиллагаа нь доголдсон банк) 

оролцуулахгүйгээр, чанаргүй зээл, хугацаа 

хэтэрсэн зээлийн багц нь 18.6 хувь буюу 497 

тэрбум төгрөг байна (Зураг13). 

Оршин суугч ба оршин суугч бус иргэдийн  

чанаргүй зээлийн үлдэгдэл нь 2009 оны 8 

дугаар сард нийт зээлийн үлдэгдлийн 14.9 

хувийг эзэлж байсан бол 9 дүгээр сард 16.3 

хувиар өсж 435 тэрбум төгрөгт хүрсэн. 

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 9 

дүгээр сард 198 тэрбум төгрөгт  хүрсэн байна. 

(нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 7.5 хувь). 

Алдагдлаас банкны нийт хөрөнгөнд үзүүлж байгаа нөлөө нь харагдахуйц болж байна: энэ нь 8 дугаар 

сараас 9 дүгээр сарын хооронд 12 хувиар буурсан байна. Энэхүү хандлага нь Монголбанк 

шийдвэртэй арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг харуулж байна. Банкны салбарын хямралаас 

сэргийлэх ба даван туулах арга хэмжээний талаарх олон улсын туршлагаас сургамж болох зарчмууд: 

тодорхой, хурдтай, бэлтгэлтэй  ба ил тод байх зарчмууд юм (Шигтгээ 1). 

Шигтгээ 1. Банкны хямралын удирдлага: 
Монгол Улсад сургамж болох жишээ 

 
1800 оноос хойш өнгөрсөн жил Lehman Brothers дампуурах хүртэл дэлхий даяар 258 удаа банкны хямрал 
болсон. Хөгжиж байгаа орнуудыг тайвшруулах хүчин зүйл бол хөгжиж буй орнууд хөгжилтэй орнуудын 
адилаар дахин дахин хямралд өртдөг явдал юм. Цаашилбал, хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудад 

                                                 
3 Энэ хэсэгт дурьдсан үлдсэн тоо мэдээг Монголбанкнаас гаргаж өгсөн болно. Эдгээрт 2008 оны 12-р сард 
Монголбанкны бүрэн эрхт төлөөлөгч томилогдсон Анод Банкны тоонууд багтаж байна. 2008 оны 12-р сард 
өмнөх сартай харьцуулахад огцом өссөнөөс энэ банкны үйл ажиллагаа доголдсон. 
 
4 Эдгээр нь 1-ээс 90 хоног хүртэл хугацаа хэтэрсэн  зээлүүд юм. 90 хоногоос хэтэрсэн зээлүүд чанаргүй зээлд 
хамаардаг. 
. 
 

 
Зураг 13.  Эдийн засгийн гол салбаруудын өсөлт 
 саарахын хирээр чанаргүй зээлийн багц, хугацаа 
хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл эрс нэмэгдэв 
Тэрбум төгрөг 

Тайлбар: хүрээлсэн тоо нь оршин суугч болон оршин суугч бусын 
чанаргүй зээл, хугацаа хэтэрсэн зээл, нийт зээлийн өрийн 
үлдэгдлийн харьцаа. 
Эх сурвалж: Монголбанк, Дэлхийн Банк 

Хугацаа хэтэрсэн зээл  
Оршин суугч бусын чанаргүй 
зээлийн багц 
Оршин суугчийн чанаргүй 
зээлийн багц 
Анод банкны чанаргүй зээлийн 
багц
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хямралын эхлэлийн болон дараах нийтлэг шинж тэмдэг илэрдэг. Хямралын эхэнд хөрөнгийн орох урсгал 
нэмэгдэх эсвэл барааны экспортоос өндөр ашиг олох зэргээр их хэмжээний хөрөнгө эдийн засагт орж орлого 
ашиг өндөр байснаас банкууд хэд хэдэн удаа хямралд ордог. Учир нь хөрөнгийн ашигтай орох урсгал нь 
ихэвчлэн их хэмжээний зээлээр санхүүждэг тул энэ нь хөрөнгийн үнийн хөөсрөлтийг бий болгох эсвэл хэт 
их эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхэд хүргэдэг ба ингэснээр уналт бий болоход нөлөөлдөг. 
Хямралын дараа бодит үйлдвэрлэлт унаж, үйлдвэрлэлтийн хэмжээ хямралын өмнөх дунд хугацааны үеийн 
дундаж түвшинд хүрэлгүй хямрал удаан хугацаанд үргэлжилдэг. 
Тиймээс банкны хямрал нүүрлээд буй Монгол Улс дээрх банкны хямралын урт түүхээс сургамж авахаар хэд 
хэдэн санаанууд байна. Дараах гурван асуудал бол хамгийн чухал юм. Үүнд: 
Шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай юм. Хямралыг хазаарлах болон олон нийтийн итгэлийг 
сэргээхэд шуурхай арга хэмжээ хамгийн чухал ач холбогдолтой байдаг. Хүндрэлд орсон банкуудыг 
сэргээхийн тулд илүү эрсдэл ихтэй төслүүдийг санхүүжүүлэх эсвэл банкны салбарынхан тухайн банкийг 
худалдаж авах хөрөнгө босгох зэргээр цаг алдаж өндөр зардал гаргадаг. Эхэн үед нь арга хэмжээ аваагүйгээс 
сөрөг үр дагаварууд үүсэн 1990-ээд онд Япон Улсад тохиолдолж байсан шиг төсвийн зардал нэмэгдэж 
эцсийн алдагдалыг тооцоход төвөгтэй болдог.  
Хямралд бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Банкны хямралтай байгаа улсуудын хувьд хямралыг хазаарлах эсвэл 
хүндрэл бэрхшээлийг арилгах аль аль үе шатанд хамгийн эхний зорилго нь шийдвэр гаргах байгууллагууд 
үр дүнтэй төлөвлөгөө боловсон хүчинтэй болох явдал юм. Ямар арга хэмжээ авах, яаж түүнийг хэрэгжүүлэх, 
хэн түүнийг хийх зэрэг бэлтгэл ажил хангалтгүй байснаас Засгийн газрууд үүссэн нөхцөл байдлыг 
шийдвэрлэхдээ өмнө нь хэрэглэж байсан арга, хэрэгсэлээ л хэрэглэхэд хүрдэг. Илүү бэлтгэлтэй байхын тулд 
улс, орнууд холбогдох байгууллагуудад, хууль эрх зүйн хүрээнд болон харилцааны түвшинд ямар доголдол, 
гажиг байгааг илэрүүлэх зорилгоор банкны системийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулан хямрал 
үүссэн тохиолдолд тухайн үеийн банкны системд ямар нөхцөл байдал бий болохоор байна гэдгийг судлаж, 
шинжлэх нь зүйтэй юм. Жишээ нь 1990-ээд оны Шведийн банкны хямралын үеэр дэмжлэг хүссэн банкуудыг 
Банкинд дэмжлэг үзүүлэх төрийн байгууллагад банкныхаа тайлан, тооцоог бүрэн дэлгэн харуулах шаардлага 
тавьсан. Үүний дараа банкны хөрөнгийн багцад хийсэн дүн шинжилгээний үр дүнгээс хамааруулан 
банкуудад ялгавартай зарчимаар дэмжлэг үзүүлсэн.   
Ил тод байх шаардлагатай байдаг.   
Банкны хямралыг шийдвэрлэнэ гэдэг нь үндсэндээ банкны системийн алдагдлыг хэрхэн хуваарилах тухай 
асуудал юм. Банкны системийн алдагдлыг зах зээлд оролцогчдод, зээлдэгчид, хадгаламж эзэмшигчдэд, хувь 
нийлүүлэгч нарт үүрбэл тэдний эсэргүүцэлтэй тулгарна. Засгийн газрууд банкны хямралаас гарах арга 
хэмжээнд татвар төлөгчдийн мөнгийг бага хэмжээгээр зарцуулахыг оролдож буй нөхцөлд банкинд итгэх 
итгэл алдагдсанаас нийгэм, эдийн засагт  хэт өндөр зардал гарч болзошгүй юм. Татварын мөнгийг хямралаас 
гарах арга хэмжээнд зарцуулахыг зөвшөөрч буй татвар төлөгчдийн хувьд хямралаас гарах арга хэмжээний 
зардал, холбогдох бусад хүмүүст үүрүүлж буй дарамтын талаар ил тод мэдээлэлтэй байх нь чухал байдаг. 
Тиймээс хэрэв удирдлагын буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй гэж үзэж байвал хямралын асуудлыг 
шийдвэрлэхэд авах гол арга хэмжээ нь удирдлагыг солих явдал юм. Эсвэл хэрэв засгийн газрууд банкны 
өөрийн хөрөнгөнд санхүүжилт оруулах шаардлагатай бол банкны эзэмшигчдийн оруулсан хөрөнгөө буцааж 
авах эрхийг хааж болно.Эцэст нь үйл ажиллагааг нь зогссон банкны активыг ихэвчлэн сэргээх зорилгоор 
хөрөнгийн удирдлагын компани (ХУК) зэрэг төвлөрсөн агентлагуудад хөрөнгийг нь шилжүүлдэг. Ийм 
нөхцөлд ч гэсэн ХУК-иудыг улс төрийн дарамтанд орох, дотор ажиллагсад хөрөнгийг буруугаар ашиглахаас 
хамгаалах зорилгоор ХУК-иудын тогтолцоо, удирдлагыг томилох үйл явц, бүртгэл, тайланг ил тод байлгах 
нь чухал байдаг. Энэ нь дампуурсан банкуудын хөрөнгийн үлдэх өртгийг нөхөх, банкны хямралаас үүдэлтэй 
зардлыг бага байлгахад чухал ач холбогдолтой юм.  
Эцэст нь дүгнэхэд шуурхай, сайн бэлтгэлтэй, ил тод зарчмаар банкны хямралтай тэмцэх нь урт хугацааны 
өсөлтийг хангах, холбогдох санхүүгийн зардалыг бага байлгахад шийдвэрлэх ач холбогдолтой билээ. 
Монгол Улсын хувьд банкны салбарт бүтцийн өөрчлөлт хийх, хүндрэлийг шийдвэрлэх шатанд яаралтай 
шилжих, хууль эрх зүйн сул талуудыг тогтоох, банкны салбарыг удирдах, хяналт тавих үүрэг бүхий 
байгууллагуудыг бэхжүүлэх шаардлагатай байна.  
Эх сурвалж: Дэлхийн банкны Ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийн удирдлагын салбарын газрын Зүүн Ази ба 
Номхон Далайн орнууд хариуцсан захирал Викрам Нэхругийн 2009 оны 10 дугаар сарын 29-нд Монгол 
Улсын Улаанбаатар хотод зохион байгууллагдсан Эдийн засгийн бодлогын бага хуралд тавьсан илтгэл 

http://www.worldbank.org.mn/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/MONGOLIAEXT
N/0,,menuPK:327714~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:327708,00.html   
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Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 9 дүгээр сард маш багаар буурсан хэвээр байна 

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн нийт ажиллах хүчинд эзлэх хувь 12 сарын гулсмал дундаж үзүүлэлтээр 

өсөлттэй гарсан хэвээр байгаа ч 2009 оны 9-р сард 3.75 хувь хэвээрээ байна (Зураг 14). Дэлхийн 

Банкны хийсэн албан бус хөдөлмөрийн  зах зээлийн судалгааны үр дүнгээс харахад6 уналт эхэлснээс 

хойш 2009 оны 4 дүгээр сараас 9 дүгээр сарын хооронд  мэргэжилгүй ажилчдын бодит цалингийн 

түвшин бага зэрэг өссөн байна. 

Тухайн зах зээлийн судалгаанаас харахад 

2009 оны 4 дүгээр сартай харьцуулахад 

ажилчдын тоо ойролцоогоор 25 хувиар өссөн 

байна.  

Төсвийн 12 сарын нийт гулсмал тэнцлийн 

алдагдал үл ялиг буурсан байна. 

2008 оны дунд үеэс хойш улсын нэгдсэн 

төсвийн тэнцэл удаан хугацаанд уналтын 

байдалтай байсан хэдий ч 12 сарын төсвийн 

нийт гулсмал тэнцлийн алдагдал ДНБ-ний 

10.3 хувь хүртэл өссөн.  

Өнөөгийн байдлаар төсвийн тохируулсан тэнцлийн алдагдал  (Засгийн газраас алтны салбарт олгосон 

зээлийг тооцохгүй) нь ДНБ-ий 8.5 хувийг эзэлж 

байна. Төсвийн зарлагын ДНБ-д эзлэх хувь 

хэмжээ харьцангуй тогтмол байхад уул уурхайн 

салбараас төсөвт төвлөрүүлэх орлого буурсан 

учраас төсвийн алдагдал нэмэгдсэн (Зураг 15). 

Өмнөх жилийн эцсийн байдлаар зэсийн үнийн 

түвшний уналт нь компанийн орлогын албан 

татварын 40 хувь ба ногдол ашгийн орлогын 90 

хувийг тус тус эзэлдэг Монгол Улсын уул 

уурхайн салбарын орлогод сөрөг нөлөө 

үзүүлсэн. Түүнээс хойш зэсийн үнэ дахин өсөх 

төлөвтэй болсноор төсвийн орлого нэмэгдэх 

хандлагатай боллоо. (Зураг 16). Төсвийн нийт 

                                                 
5 Гэвч албан ёсоор бүртгэгдсэн ажилгүйдлийн түвшин бодит түвшингээс доогуур үзүүлэлтийг харуулж байна. 
Албан бус судалгаагаар ажил эрхлэгчдийн ихэнх хувийг ажилгүйчүүд эзэлдэг байна  
6 Дэлхийн Банкнаас бэлтгэсэн  хүснэгт 1 (2009), Монгол Улсын эдийн засгийн 9 дүгээр сарын тойм. 

Зураг 14.Бүртгэлтэй ажилгүйдлийн тоо* маш 
багаар буурсан
% of labor force 

*  Одоогоор хөдөлмөр эрхлээгүй буюу хувиараа бизнес 
эрхлээгүй, ажил идэвхтэй хайж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд 
бүртгэлтэй ажиллах насны хүн ам.  
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, Дэлхийн Банк  
 

Зураг 15.  Төсвийн 12 сарын гулсмал нийт 
алдагдал 9 дүгээр сард бага зэрэг сайжрав   
ДНБ-д эзлэх %*, дараалсан 12 сарын нийлбэр

 
*  2008 оны ДНБ-ий гүйцэтгэл (6,130 тэрбум төгрөг), 2009 оны төсөөллийг (6,209 

тэрбум төгрөг) ашиглан тооцсон ДНБ. ** Төсвийн зарлагаас цэвэр зээлийг хасч 

зөвхөн урсгал болон хөрөнгийн зарлагыг багтаасан төсвийн тохируулсан тэнцэл.  

Эх сурвалж: Сангийн яам, Дэлхийн Банк

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тооны 
харьцаа  
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тооны 
харьцаа (12 сарын гулсмал дундаж) 

Нийт орлого, тусламжийн дүн 
Нийт зарлага, цэвэр зээл 
Нийт зарлага 
Төсвийн тэнцэл (баруун тэнхлэг) 
Төсвийн тохируулсан тэнцэл** (баруун тэнхлэг) 
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орлого, тусламжийн дүн 2009 оны эхний 9 сарын байдлаар өмнөх онтой харьцуулахад бодит 

дүнгээрээ 24 хувиар буурч 2009 оны 1 дүгээр сарыг 2008 оны 1 дүгээр сартай харьцуулахад  61 

хувиар буурч байжээ.  

Зэсийн үнийн түвшин өнгөрсөн жилийн 

оргил үеэс ялимгүй доогуур байгаа үед  

аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын 

албан татвар, гэнэтийн ашгийн 

татварын орлого 2008 онтой 

харьцуулахад бодит дүнгээр 40 хувь, 75 

хувиар тус тус хорогдсон байна. 

Үүнээс гадна Засгийн газрын нийт 

орлогын 1/3-г эзэлдэг шууд бус татварын 

орлогын түвшин буурч эдийн засгийн сул 

талыг харуулжээ  

Гэсэн хэдий ч эрдэс баялгийн бус 

орлогын түвшин бага зэрэг өсөх хандлагатай байгаа ялангуяа хувь хүний орлогын албан татарын 

орлого 2009 оны эхний 9 сарын байдлаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад бодит дүнгээрээ 6.6 

хувиар ба үл хөдлөх хөрөнгийн орлогын албан татвар 20.4 хувиар тус тус өсчээ. Мөн  татварын бус 

орлого 17 хувийн өссөлттэй гарсан нь 2008 онд олгогдох байсан ногдол ашгийн орлого энэ жил 

шилжин олгогдсноороо ногдол ашгийн орлого бодит дүнгээрээ 187 хувиар өссөнтэй шууд холбоотой 

байна (Зураг 17a). 

Нийт зарлага, цэвэр зээл 2009 оны эхний 9 сарын байдлаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад бодит 

дүнгээрээ 5.3 хувиар буурчээ. Нийт зарлагын ¼ хувийг эзэлдэг их засвар, урсгал засвар,  дотоодын 

хөрөнгө оруулалт, түлш, шатахуун, тээвэр ба харилцаа холбооны зардлыг багасгах боломж байсан 

хэдий ч цалин хөлсний зарлага бодит дүнгээрээ харьцангуй тогтвортой байж 1.0 хувиар 

нэмэгдүүлсэн байна. (Зураг 17б)  

Ажил олгогчийн төлдөг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого 8 хувиар өсснөөр үүнийг нөхөн 

санхүүжүүлсэн юм. Энэ зарлагын үзүүлэлт доторх татаас, шилжүүлгийн дүн бодит дүнгээрээ тогтмол 

байсан боловч тухайн үе дэх нийгмийн даатгалын шилжүүлэг 248 хувиар, нөхөн олговорууд 175 

хувиар тут тус өссөн.  

Мөн Засгийн газрын дансанд орж байгаа гадаад орнуудын төсвийн дэмжлэгийн үр дүнд цэвэр зээл 

11.7 хувиар, хүүгийн төлбөр 38 хувиар  тус тус өссөн.  

 

 

Зураг 16. Зэс ба алтны үнэ өсч  
Гэнэтийн ашгийн татварын орлого нэмэгдлээ
$/tonne                                                                                   $/ounce 

 тасалдсан зураасаар 1 тонн зэс=2600 ам.доллар, 1 унц алт =850 ам дол
 гэнэтийн ашгийн татварын орлогыг  тэмдэглэсэн.  
 2009 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрийн байдлаар.  
Эх сурвалж: Лондонгийн металлын бирж, Дэлхийн Банк 
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Зураг 17a. Төсвийн орлогын бүтэц  Зураг 17б. Төсвийн зарлагын бүтэц 
Нийт орлого, тусламжийн дүнд эзлэх хувь, 2009 оны 1-9 
дүгээр сарын хооронд 

 Нийт зарлага, цэвэр зээлд эзлэх хувь, 2009 оны 1-9 дүгээр сарын 
хооронд 

   
Эх сурвалж: Сангийн яам, Дэлхийн Банк  Эх сурвалж: Сангийн яам, Дэлхийн Банк 

 
Засгийн газрын зүгээс зарлагыг сайтар хянаж чадсан хэдий ч ирэх жилүүдэд төсвийн тэнцлийн 

алдагдалтай, санхүүгийн хүндрэл хэвээр байхаар байгаа тул хязгаарлалтын үргэлжлүүлэн хийх 

шаардлагатай юм. Тухайлбал 2011 онд гэнэтийн ашгийн орлогын татвар хүчингүй болох бөгөөд 

хандивлагч орнуудаас олгох төсвийн дэмжлэг буурах учир энэ он төсвийн хувьд хүндрэлтэй жил 

байх болно. 

Дунд хугацаанд Оюу толгойн зэс ба Таван толгойн нүүрсний ордын ашиглалтаас Монгол Улсын 

орлого ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдэх хандлагатай байна. Гэвч энэхүү улсын орлогыг дотооддоо 

зарцуулах үед Голландын өвчин Монгол Улсад нүүрлэж Монгол Улсын эрдэс баялгийн бус салбар 

өрсөлдөх чадвараа алдаж уналтанд орж болзошгүй байна. (Шигтгээ 2). Засгийн газрын зарлагыг  

тогтворжуулах зорилгоор төсвийн тогтвортой байдлын тухай шинэ хууль хэлэлцэгдэж байгаа нь 

Голланд өвчний сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх ба түр зуурын хөөсрөлтийн хор уршгаас  

зайлсхийхэд туслалцаа үзүүлэх болно. 

Шигтгээ 2. Голланд өвчин

Голланд өвчин гэж юу вэ? 

Олборлох салбарын үсрэнгүй тэлэлтээс эдийн засагт үүсэх сөрөг үр дагаврыг хэлнэ. 

Олборлох салбарын өсөлт нь улсын орлогыг нэмэгдүүлж цаашлаад зарлагыг ихэсгэхэд  хүргэдэг байна.  
Ингэснээр  гадаадын орнуудын зах зээлд худалдаалагддаггүй барааны үнэ ханш өсөөд гадаадын зах зээлд 
өрсөлддөг барааны үнэ өсөх боломжгүй байдаг. Үүний үр дүнд валютын ханшны бодит түвшин (гадаад 
орны зах зээлд өрсөлддөггүй ба өрсөлддөг бараа бүтээгдэхүүний үнэ ойролцоо түвшинд хүрдэг) өсж: гадаад 
валютын нэгжээр дотоодын зах зээл дээрх өмнөх үеэс цөөхөн тооны бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах 
боломжтой байдаг. Үүний үр дүнд боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын ашиг буурсан. Зарлагын өсөлтийн 
сөрөг үр дагавар нь нэмэлт орлогыг дотооддоо хэр их хэмжээгээр нэмэгдүүлэхээс хамааралтай байдгийг 
анхаарах хэрэгтэй 

Голланд улсад юу болсон бэ? 

Импортын татвар, 6.0% 
Нөөц ашигласны төлбөр, 5.3% 
Ногдол ашиг, 6.8% 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын татвар, 
9.3% 
Онцгой албан татвар 8.7% 
Гэнэтийн ашгийн татвар, 6.7% 
НДШ, 13.6% 
Бусад 19.9% 
НӨТ 17.8% 

Нийгмийн халамжийн сан, 9.7% 
Дотоодын хөрөнгө оруулалт, 13.5% 
Засвар үйлчилгээ, 0.5% 
Цэвэр зээл, 8.4% 
Бусад, 8.7% 
Цалин хөлс, 25.5% 
Бараа үйлчилгээний худалдан авалт, 
15.7% 
Эрчим хүчний татаас, 0.6% 
Нийтийн тээврийн татаас, 0.4% 
НД сан 16 9%
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Хамгийн анх 1980 онд Голланд улсад энэ өвчний 
шинж тэмдэг илэрснээр энэ нэр томъёо үүссэн. Тэр 
үед Голланд улсын эдийн засаг хямралтай нүүрлэж 
1981, 1982 онд ДНБ-ий хэмжээ буурсан ( Зураг 18).    

1958 онд байгалийн хийн түлшний нөөц илэрснээс 
хойш хийн түлшний орлого харьцангуй тогтвортой 
байсан. 1970 онд газрын тосны хямралын уршигаар 
эрчим хүчний үнэ гэнэт өссөн нь 1970 онд ДНБ 
эзлэх Засгийн газрын хийн түлшний орлого 0.1 
хувиас 1980 оны эхний хагас хүртэл 4 хувь хүртэл 
өссөн. 

Эхний газрын тосны хямралаас үүдэлтэй эдийн 
засгийн уналтын хариуд Засгийн газар газрын тосны 
гэнэтийн ашгийн татварын орлого нэмэгдэхийн 
хэрээр төсвийн тэлэх бодлого хэрэгжүүлсэн. 
Орлогын ихэнх хувь айл өрхүүдийн орлогыг 
нэмэгдүүлэхэд зарцуулагддаг байв. Энэ нь валютын 
бодит ханшинд сөргөөр хүчтэй нөлөөлсөн. 1960 
оноос хойш 1974 онд Голландын мөнгөн 
тэмдэгтийн ханш 30 хувиар чангарсан байсан ба 
1975-1979 оны хооронд улам хүчтэй чангарсан юм. 

Хувийн хэвшлийн салбарын өрсөлдөх чадварыг бууруулgахад зөвхөн зарлагын өсөлтийн нөлөөнөөс гадна 
цалингийн түвшний өсөлт гол үүргийг гүйцэтгэсэн. Цалинг индексжүүлснээр эрчим хүчний бус салбар дахь 
худалдааны нөхцөл муудахад цалингийн түвшинд бодит өөрчлөлт оруулах боломжгүй  болгосон. Эрчим 
хүчний өндөр өртөг, валютын ханшны бодит түвшний дарамт ба ажилчдын өндөр цалин гэх мэт хүчин 
зүйлүүдийн нэгдлээс үүдээд зах зээлийн салбарын ашигт ажиллагаа багасгасан. Үүний үр дүнд ажил 
эрхлэлтийн түвшин эрс буурсан. 

 Ажилгүйдлийн түвшингийн огцом өсөлт ба энэрэнгүй нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээс 
улсын зарлагыг огцом нэмэгдүүлсэн юм. 1980 оны эхэнд нийгмийн халамжийн зарлага хэт ихэсснээр улсын 
төсвийн байдал улам дордсон байна. 1982 онд ДНБ-ий 60 хувийг төсвийнн зарлага эзэлж 1970 онтой 
харьцуулахад 15 хувиар өссөн байна.  

 Голланд Улс хэрхэн сэргэж чадсан бэ? 

Өвчөнийг анагаахад шийдэмгий арга хэмжээ авах шаардлагатай байсан. Өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх 
үүднээс цалингийн өсөлтийг хэдэн жилийн турш хатуу хязгаарласан бөгөөд энэ нь зарим жилүүдэд бодит 
утгаараа сөрөг үзүүлэлттэй байсан ба Голландын мөнгөн тэмдэгтийг Германы марктай уясан байсан. Энэхүү 
арга хэмжээнүүд нь ажил эрхлэлтийн түвшинд эерэг нөлөө үзүүлсэн. Гэвч төсвийн байдлыг нөхөн сэргээх ба 
ажил эрхлэлтийн зах зээлийн үйл ажиллагааг хэвийн байдалд оруулахад нь нийгмийн халамжийн системийн 
бүтцэд эрс өөрчлөлт хийх ба бусад зарлагуудыг танадах шаардлагатай тулгарсан. Улсын санхүүжилт эргээд 
тогтвотой байдалд орох хүртэл 20 жил шаардагдсан бөгөөд өргөн хэрэглэгддэггүй улс төрийн 
шийдвэрүүдийг гаргаж байсан. Ажил эрхлэлтийн түвшин асар ихээр унаж хүнд үйлдвэрийн хэмжээ багассан 
ба боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн бүтцэд өөрчлөлт орсон ялангуяа нэхмэлийн үйлдвэр ба хөлөг онгоцны 
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт багассан. Гэхдээ Голланд Улс нь цэцэрлэгийн тэргүүлэх 
үйлдвэрлэгч болж чадсан юм. 

Голланд өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? 

Голланд улсын туршлагаас бусад орнуудад байгалийн баялгаас орж ирэх орлогыг хэрхэн зөв удирдах тухай 
сургамж болох олон зүйл байгаа билээ. Нэгдүгээрт, байгалийн баялгаас орох орлого ДНБ-ий 4 хувийг эзэлж 
байх үед үүний зарцуулалт нь өрсөлдөх чадвар ба ажилгүйдэлд хүчтэй сөрөг үр дагаврыг үзүүлдэг. 
Хоёрдугаарт, түр хугацааны гэнэтийн ашгийн орлогын татвараас орох орлогоор зарцуулалт нь зардлын 
бүтцийг өргөтгөхөд хүргэдэг.  

Ерөнхийдөө гэнэтийн ашгийн албан татвараас орох орлогын зарцуулалт нь Голланд өвчний гол шалтгаан 
болдог болохоор үүнээс урьдчилан сэргийлэх гарц нь Засгийн газраас зөв төсвийн бодлогыг боловсруулах 
явдал юм. Байгалийн баялгаас орох орлогын хэмжээгээр төсвийн орлгын хэлбэлзэл нь зардалд нөлөөлдөггүй 
байх боловч төсвийн гүйцэтгэлд  өөрчлөлт ордог байхаар  зохицуулах зорилго бүхий төсвийн багц хууль 
дүрмийг батлах шаардлагатай юм. Өөрөөр хэлбэл, байгалийн баялгийн нөөцөөс орсон нэмэгдэл орлогыг 

Зураг 18. 1970 оны Голланд өвчин Голланд улсын 
валютын бодит ханш чангарахад, үйлдвэрлэлт 
буурахад хэрхэн нөлөөлсөн бэ?  
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Эх сурвалж: Европын Холбооны жил тутмын макро эдийн 
засгийн судалгаа 
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дотооддоо зарцуулахаас илүү гадаад орнуудад хөрөнгө оруулахад ашиглах нь зүйтэй  юм.   

 Эх Сурвалж: Ремко ван дэр Молен (Голланд Улсын Сангийн яам). Энэхүү удирдамжинд тусгагдсан үзэл 
бодол зөвхөн зохиогчийн ба Голланд Улсын Сангийн яаманд хамааралгүй байна. 
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Хүснэгт 1. Монгол Улс: Үндсэн үзүүлэлтүүд 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009т 
Үйлдвэрлэлт, ажил эрхлэлт, үнэ         

ДНБ-ий бодит өсөлт (өомүх өөрчлөлт, %) 7.0 10.6 7.3 8.6 10.2 8.9 0.5 
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний индекс  .. .. .. 100.0 110.4 113.4 .. 

(өомүх өөрчлөлт, %) .. .. .. .. 10.4 2.8 .. 

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

ХҮИ (өомүх өөрчлөлт, %) 4.6 10.9 9.6 5.9 14.1 23.2 8.5 
        
Улсын салбар        
Төсвийн тэнцэл (ДНБ-д эзлэх %) -3.7 -1.8 2.6 3.3 2.8 -5.0 -6.5 
Эрдэс баялгийн бус тэнцэл (ДНБ-д эзлэх 
%)(1) -5.9 -5.8 -1.3 -7.3 -13.4 -15.3 -12.1 
Улсын салбарн дотоод өр (ДНБ-д эзлэх %) 3.1 1.4 0.1 1.0 0.5 0.0 0.0 
        
Гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцэл, 
гадаад өр         

Худалдааны тэнцэл (сая ам. долл)  -199.6 -99.2 -99.5 136.2 -52.4 -612.6 -183.0 

Барааны экспорт (сая ам. долл) 627.3 872.1 1066.1 1543.9 1950.7 2534.5 1830.0 

(өомүх өөрчлөлт, %) 19.7 39.0 22.2 44.8 26.4 29.9 -27.7 

Зэсийн экспорт (өомүх өөрчлөлт, %) .. .. 14.7 94.8 27.7 3.0 .. 

Барааны импорт (сая ам. долл) 826.9 971.3 1165.6 1407.7 2003.1 3147.0 2013.0 

   (өомүх өөрчлөлт, %) 21.6 17.5 20.0 20.8 42.3 57.1 -35.7 

Урсгал дансны тэнцэл (сая ам. долл)(2) -102.4 24.1 29.7 221.6 264.8 -721.9 -291.0 

    (ДНБ-д эзлэх %) -7.1 1.3 1.3 7.0 6.7 -13.9 -6.9 
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (сая ам. 
долл) 131.5 128.9 257.6 289.6 360.0 585.5 517.0 

Гадаад өр (сая ам. долл) 1240.3 1311.8 1360.0 1413.9 1528.7 1600.5 1860.0 

   (ДНБ-д эзлэх %) 87.3 73.7 59.7 44.3 38.9 33.1 46.5 

Богино хугацаат өр (сая ам. долл)(3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .. 
Өрийн үйлчилгээний харьцаа (бараа 
үйлчилгээний экспортод эзлэх %)(3) 13.4 9.4 7.6 5.4 4.3 3.5 4.3 

Гадаад валютын нөөц, нийт (сая ам. долл) 203.5 207.8 333.1 718.0 1,000.6 656.7 822.1 
   (бараа үйлчилгээний импортын сараар) 2.3 1.8 2.5 4.6 5.0 2.1 3.7 
        
Санхүүгийн зах зээл        

Дотоод зээл (өомүх өөрчлөлт, %) 157.3 25.8 18.8 -3.1 78.4 60.6 .. 

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

Ханш (төгрөг/ам . долл, хугацааны эцэст)  1168.0 1209.0 1221.0 1165.0 1170.0 1267.5 .. 

Үйлчилж буй бодит ханш (2006=100)(5) 94.2 93.9 99.6 102.8 104.8 127.4 .. 

   (жилийн өөрчлөлт, %) -4.8 -0.4 6.1 3.2 1.9 21.5 .. 
Хөрөнгийн захын индекс (2000=100)(6) 151.5 120.8 203.6 382.0 2048.0 1181.6 .. 
        

Суурь үзүүлэлтүүд:         

ДНБ, оны үнээр (тэрбум төгрөг) 1,660 2,152 2,780 3,715 4,600 6,130 6,209 

ДНБ, оны үнээр (сая ам. долл) 1,448 1,814 2,307 3,156 3,930 5,258 .. 

Нэг хүнд ногдох ДНБ (ам. долл) 583 722 900 1,214 1,491 1,960 .. 
 
(1) Эрдэс баялгийн бус орлогод уул уурхайн компаниудын аж ахуйн нэгжийн орлогын татвар, ногдол ашгийн төлбөр, 
гэнэтийн ашгийн татвар, нөөц ашигласны төлбөрүүд багтаагүй. (2) Төлбөрийн тэнцлийн 2008 оны мэдээ нь хамгийн 
сүүлийн хувилбарт үндэслэсэн. (3) улсын болон засгийн газрын баталгаатай өр. (4) 2006 оныг хүртэл 14 хоногийн үнэт 
цаасны өгөөж, 2007 онд 7 хоногийн үнэт цаасны өгөөж. (5) Өсөлт нь ханш чангаралтыг илэрхийлнэ. (6) ТОП-20 индекс, 
хугацааны эцэст, 2000 оны 12-р сард индекс=100. 
Эх сурвалж: Монголбанк, Үндэсний статистикийн хороо, Сангийн яам, ОУВС, Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүдийн 
тооцоо судалгаа 
 


