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Эдийн засгийн өсөлт 7%-д хүрэв.                                                                

2014 оны 3-р улирлын байдлаар ДНБ-ний хэмжээ 2010 оны 

зэрэгцүүлэх үнээр 11.1 их наяд төгрөг болж өнгөрсөн жилийн мөн 

үеэс 7 хувиар өссөн.  Уг өсөлтөнд аж үйлдвэр, барилгын салбар 

22.2%, ХАА-н салбар 14%-иар өссөн нь голлон нөлөөлжээ.  Энэ 

онд эдийн засгийн өсөлт ийнхүү удаашралтай байгаа нь ДНБ-ны 20 

гаруй хувийг бүрдүүлдэг уул уурхайн салбар зогсонги байдалтай 

байгаатай холбоотой.     

12 сард улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн зардал 

өмнөх оныхоос 808 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарав. 

Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 84.7 хувийг татварын орлого, 14.6 

хувийг татварын бус орлого, 1.9 хувийг тусламжийн орлого, 3 

хувийг тогтворжуулалтын сангийн зардал эзэллээ.Татварын нийт 

орлого өмнөх оныхоос 2.7 %,  дотоодын бараа үйлчилгээний 

татварын орлого 3%, гадаад худалдааны татварын орлого 6.8%, 

орлогын албан татварын орлого 1%-иар тус тус нэмэгджээ. 

Зарлагад хөрөнгийн зардал 16.7%, татаас шилжүүлгийн зардал 

12.6%, зээлийн үйлчилгээний төлбөрын зардал 85%-иар тус тус 

өслөө.

Монгол төгрөгийн ханш өмнөх сараас 0.2%-иар суларч,  

нэг ам.долларын ханш 1,883 төгрөгт хүрлээ. 

Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж 

ханш 12 сард 1.883 төг болж, өмнөх оныхоос 208.4 төг буюу 12.4 

хувиар суларсан байна. Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн 

дундаж ханш 11 дүгээр сард өмнөх сарынхаас 1.6 хувь, 12 дугаар 

сард өмнөх сарынхаас 0.2 хувиар дарааллан суларсаар 1883 төгрөгт 

хүрчээ. Цаашид ч сулрах хандлагатай байна. 

Арванхоёрдугаар сард инфляц 11%-д хүрснээр жилийн 

өмнөх түвшнөөс сүүлийн таван сар дараалан буурав.  

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ улсын хэмжээнд 12 дугаар 

сард өмнөх сарынхаас 0.8 хувь, оны эхнээс 11 хувиар өслөө. 

Ийнхүү өсөхөд хүнсний бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 

1.1 хувь, хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийнх 1.5 хувиар өссөн нь 

нөлөөллөө. 

Улсын хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 6.4 хувь болж, 

өмнөх улирлынхаас 2.0 пунктээр буурлаа.  

Энэ оны 3-р улирлын байдлаар улсын хэмжээнд эдийн засгийн 

идэвхитэй хүн ам 1226.9 мянга, ажилгүй иргэд 78.1 мянга ЭЗ-ийн 

идэвхигүй иргэд 698.3 мянган иргэн байна. Улсын хэмжээнд 

ажилгүйдлийн түвшин 6.4 хувь болж, өмнөх улирлынхаас 2.0 

пунктээр буурлаа. 

12.8

11.6

7.5

5.3
7.0

0

6

12

18

0

2

4

6

3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14

Эдийн засгийн өсөлт
ДНБ 2010 

оны 

зэрэгцүүлэх 
үнээр (зүүн)

ДНБ-ий 

өсөлт, өссөн 

дүнгээр 
(баруун)

(%

(Их наяд төг)

5.9 6.2 

(0.2)

6.2 
7.0 

(0.8)-2

0

2

4

6

8

Орлого Зарлага Баланс

Улсын нэгдсэн төсөв

12'13

12'14

(Их наяд төгрөг 12 
сарын байдлаар)

1.3 

12.5 12.5 

0.8 

11.0 11.0 

0

4

8

12

16

Сарын Оны эхнээс Жилийн

Инфляц

12'13

12'14

(1$=...₮, monthly average)

1883.0

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

11'13 01'14 03'14 05'14 07'14 09'14 11'14

Валютын ханш (USD/MNT)

 - Сулрах

 - Чангарах

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14

Ажил эрхлэлт

Ажиллагчид Ажилгүйдлийн түвшин (БГТ )

(%)

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ

 www.ecrc.mn



МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ 

2014 ОН XII САР

ГАДААД ХУДАЛДАА

САНХҮҮГИЙН САЛБАР: МӨНГӨНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ , ХАДГАЛАМЖ , ЗЭЭЛ

Арванхоёрдугаар сард нийт хадгаламж өмнөх сараас 7.7 

хувиар өсж 7.38 их наяд төгрөгт хүрэв.                                            

Төгрөгийн хадгаламж өмнөх сараас 8.7%, өмнөх оны мөн үеэс 

10.2%-иар өсөж 5.41 их наяд төгрөг болов. Валютын хадгаламж 

өмнөх сараас 5.0%-иар өсөж, өмнөх оны мөн үеэс 33.4%-иар өсөж 

1.97 их наяд төгрөгт болов.   

МУ-ын гадаад худулдааны тэнцэл арванхоёрдугаар 

сарын байдлаар 538 сая ам.долларын ашигтай гарлаа.                     

МУ-ын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 11.0 тэрбум 

ам.доллар, үүнээс экспорт 5.8 тэрбум ам.доллар, импорт 5.2 тэрбум 

ам.долларт хүрсэн байна. 2014 онд 2013 оныхоос нийт бараа эргэлт 

384.3 сая ам.доллар буюу 3.6 хувь, экспортын хэмжээ 1505.5 сая 

ам.доллар буюу 35.3 хувиар тус тус өсч, импортын хэмжээ 1.1 

тэрбум ам.доллар буюу 17.6 хувиар буужээ. Гадаад худалдааны 

тэнцэл 2013 онд 2.1 тэрбум ам.долларын алдагдалтай гарч байсан 

бол 2014 онд 537.9 сая ам.долларын ашигтай гарлаа. 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт арваннэгдүгээр сард 

567 сая ам.доллар буюу өмнөх жилийнхээс 72.9 хувиар 

буурав.                                                                                                                 

Гадаад, дотоодын тааламжгүй нөхцөл байдлаас шалтгаалан МУ-д 

хийгдэж буй гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2013 онд 52.4 

хувиар огцом буурсан. Энэ хандлага он гарснаар ч үргэлжилж,  

гадаадын шууд цэвэр хөрөнгө оруулалт 2014 оны арваннэгдүгээр 

сарын урьчилсан дүнгээр 1531 сая ам.доллараар буюу 72.9 хувиар 

буурсан байна. 

Гуравдугаар улирлын байдлаар төлбөрийн тэнцлийн 

алдагдал 743.1 сая ам.доллар.                                                                                                    

Урсгал тэнцэл 1,001.0 сая ам.долларын алдагдалтай гарч, алдагдал 

нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 66%-иар буурсан. Үүнд барааны гадаад 

худалдааны дансны алдагдал 161%-иар буюу 2,062.5 сая 

ам.доллараар буурч 779.0 сая ам.долларын ашигтай гарсан нь 

голлон нөлөөллөө.

Хөрөнгө, санхүүгийн тэнцэл 525.4 сая ам.долларын ашигтай гарсан 

нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 59%-иар буюу 769.6 сая ам.доллараар 

буурсан бөгөөд энэ нь Монгол Улсад орох гадаадын шууд хөрөнгө 

оруулалт 71%-иар буюу 1,382.7 сая ам.доллараар буурснаар 

тайлбарлагдаж байна. 

Арванхоёрдугаар сард  мөнгөний нийлүүлэлт (M2) 10.64 

их наяд төгрөгт хүрч өмнөх сараас 7.2 % -иар нэмэгдсэн 

байна.

М2 арванхоёрдугаар сарын эцэст  10.6 их наяд төг болж, өмнөх 

сарынхаас 715.3 тэрбум буюу 7.2%, өмнөх оныхоос 1.2 их наяд төг 

буюу 12.6%-иар өслөө. Гүйлгээнд байгаа бэлэн мөнгө 809.7 тэрбум 

төг болж, өмнөх сараас 40.7 тэрбум төг буюу 5.3 хувиар өсч, өмнөх 

оныхоос 31.5 тэрбум төг буюу 3.7%-иар буурчээ. 

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн хороо, Монголбанк
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Тойм

12 сарын 22-нд Таван Толгойн нүүрсний ордод Хөрөнгө оруулагч тодруулах уралдаант шалгаруулалтын дүн гарч Чайна 

Шэнхуа Энержи, Сумитомо корпораци, Энержи Ресурс ХХК-ийн хамтарсан түншлэлийг хөрөнгө оруулагчаар 

шалгаруулав.                                                                                                                                                                                                               

Монгол Улсын íèéò хүн ам 2014 оны эцэст 2 995 949 болж, өмнөх оныхоос 65 672 хүн буюу 2.2 хувиар өслөө.                                

Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 51.9 сая толгой мал тоолуулсан нь өмнөх оныхоос 15.1 хувь буюу 6.8 саяар өссөн 

дүнтэй гарав.

Монгол Улсын гадаад худалдааны тэнцэл 2013 онд 2.1 тэрбум ам.долларын алдагдалтай гарч байсан бол 2014 онд 537.9 

сая ам.долларын ашигтай гарчээ. Өнгөрсөн оны байдлаар дэлхийн 139 оронтой худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт 

бараа эргэлт 11.0 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна. Тодруулбал экспорт 5.8 тэрбум ам.доллар, импорт 5.2 тэрбум 

ам.долларт хүрч, нийт бараа эргэлтийн хэмжээ 2013 оныхоос 3.6 хувь, экспортын хэмжээ 1505.5 сая ам.доллар буюу 

35.3 хувиар өсч, импортын хэмжээ 1.1 тэрбум ам.доллар буюу 17.6 хувиар буурсан байна.

2014 оны арванхоёрдугаар сарын байдлаар инфляци өмнөх сараас 0.8 хувиар өссөн бөгөөд өсөхөд хүнсний бараа, ундаа, 

усны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 1.1 хувь хувцас, бөс бараа, гутал бүлгийнх 1.5 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. 

Төгрөгийн худалдан авах чадвар буурч улсын хэмжээнд инфляци 11 хувийн өсөлттэй гарчээ. Төгрөгийн ам.доллартай 

харьцах нэрлэсэн дундаж ханш 11 дүгээр сард өмнөх сарынхаас 1.6 хувь, 12 дугаар сард өмнөх сарынхаас 0.2 хувиар тус 

тус суларсаар 1883 төгрөгт хүрчээ. Гадаад, дотоодын тааламжгүй нөхцөл байдлаас шалтгаалан МУ-д хийгдэж буй 

гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2013 онд 52.4 хувиар огцом буурсан. Энэ хандлага ч он гарснаар үргэлжилж, цэвэр 

гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2014 оны арваннэгдүгээр сарын урьчилсан дүнгээр 1531 сая ам.доллараар буюу 72.9 

хувиар буурсан байна. 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 389 тоот тогтоолын дагуу нэг бүр нь 100,000 

төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 1,000,000 ширхэг буюу 100.0 тэрбум төгрөгийн Засгийн газрын үнэт цаасыг Монголын 

хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны жагсаалтад бүртгэсэн бөгөөд 2014 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн олон 

нийтэд арилжиж эхэлснээс хойш  9 удаагийн Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа явагдаж, 12, 28, 52 долоо хоногийн 

хугацаатай нийт 375.5 мянган ширхэг үнэт цаасыг 36.1 тэрбум төгрөгөөр арилжжээ.    

Арванхоёрдугаар сард чанаргүй зээлийн хэмжээ өмнөх 

оныхоос 10.6 хувиар өсөж 625.7 тэрбум төгрөг болов.  

Арванхоёрдугаар сарын эцэст аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэдэд 

олгосон зээлийн үлдэгдэл 12.5 их наяд төг болж, өмнөх сараас 

145.8 тэрбум төг буюу 1.2хувиар буурч, өмнөх оныхоос 1.7 их наяд 

төг буюу 16.1 хувиар өсжээ. Чанаргүй зээл нийт зээлийн өрийн 

үлдэгдлийн 5.0 хувийг эзэлж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 0.3 

пунктээр буурчээ. 

Сарын онцлох үйл явдал

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн хороо, Монголбанк
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