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Макро үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2023.I 2022.I 2022.XII 
Өмнөх 
сараас 

Өмнөх 
улирлаас 

Оны 
эхнээс 

Өнгөрсөн 
жилийн 
мөн үеэс 

ДНБ 2022 оны 
эцэст 

их наяд ₮, 
оны үнээр 

- - 52.8 - 1.1% - 4.8% 

Инфляц хувь 12.3% 14.6% 13.2% -0.9  
нэгж хувиар - 1.2% -2.3  

нэгж хувиар 
Ажилгүйдлийн 
түвшин 

хувь - - 5.3% 
2022.IV 

- 0.1% - -2.8% 

Төсвийн 
тэнцэл 

тэрбум ₮, 
өссөн дүнгээр 

-31.6 -358.3 -979.3 - - - 327 

Ам.долларын 
ханш 

төгрөг 3,467.21 2,849.36 3,431.29 35.93 - - 617.86 

Гадаад 
худалдааны 
тэнцэл 

сая 
ам.доллар, 

өссөн дүнгээр 
 

389.7 -16.9 3,836 - - - 406.6 

Нүүрсний 
экспорт 

сая тонн, 
өссөн дүнгээр 

3.6 0.6 31.8 - - - 482% 

Зэсийн 
экспорт 

мян.тонн, 
өссөн дүнгээр 

110.7 80.9 1,453.3 - - - 37% 

Төв банкны 
бодлогын хүү 

хувь 13% 6% 13% 0% - 0% 7% 

Гадаад 
валютын нөөц 

тэрбум 
ам.доллар 

3.56 3.94 3.4 4.7% - - -9.7% 

Чанаргүй зээлийн 
нийт зээлд эзлэх 
хувь 

хувь 9% 9.95% 9.12% -0.12% - - -0.95% 

 

ОНЦЛОХ СТАТИСТИК: 

• ДНБ 4.8% ӨСӨВ 

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон) 2022 оны урьдчилсан 
гүйцэтгэлээр оны үнээр 52.9 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 9.3 (21.4%) их наяд 
төгрөгөөр өссөн бол 2015 оны зэрэгцүүлэх үнээр 28.4 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 
1.3 (4.8%) их наяд төгрөгөөр өслөө. Уул уурхай, олборлолтын салбар 11.9% буурсан бол 
Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур салбар 12% өссөн байна. 

• ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ 
БОДИТ ОРЛОГО БУУРАВ 

 

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2022 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр өрхийн 
сарын дундаж нийт орлого, оны үнээр 1.8 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 204.1 
(12.4%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 32.3 (1.8%) мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. Гэвч 
бодит нийт орлогын хэмжээ 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 8.4 (0.7%) мянган 
төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 20.4 (1.7%) мянган төгрөгөөр буурчээ. 

 

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОНЦЛОХ ШИЙДВЭРҮҮД: 

Шийдвэрүүд Огноо Зорилго, үр дүн 
1. МУ-ын ЗГ-с $ 650 сая бонд гаргав 2023/01/15 “Гэрэгэ” болон “Хуралдай” бондуудыг дахин санхүүжүүлэх 

2.Хөгжлийн Банк Евро бондоос 
51.6 сая ам.доллар худалдаж 
авлаа 

2023/01/23 Ингэснээр Евро бондын төлбөрт төлөх 500 сая ам.долларын 
51.6 сая нь хасагдаж, 448.4 сая ам.долларын үлдэгдэлтэй 
болов. 

 

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

http://www.facebook.mn/ecrcmn
http://www.twitter.com/ursulduhchadvar
http://www.ecrc.mn/
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График  Нөлөөлөл 

 

 Инфляц өмнөх сараас 1.2 хувиар өсөхөд хүнсний бараа, ундаа, усны 
бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2.2 хувь, согтууруулах ундаа, тамхины бүлгийн 
үнэ дүнгээрээ 1.0 хувь, хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийн үнэ 
дүнгээрээ 0.9 хувь, тээврийн бүлгийн үнэ дүнгээрээ 0.3 хувь, даатгал, 
санхүүгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ 6.7 хувиар тус тус өссөн нь 
голлон нөлөөлсөн байна.  

 

 Америк долларын ханш 3,467.21 төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 
617.86 төгрөгөөр, өмнөх сараас 35.93 төгрөгөөр суларсан байна. 
Харин төгрөгийн юаньтай харьцах сарын дундаж ханш 2023 оны 1 
дүгээр сард 510.40 төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 62.08 төгрөгөөр, 
өмнөх сараас 18.74 төгрөгөөр суларсан байна. 
Гадаад валютын нийт албан нөөц өмнөх сараас 4.76% өсөж, 3.56 
тэрбум ам.долларт хүрээд байна. 

  Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн хэмжээ урьдчилсан 
гүйцэтгэлээр 1.3 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 259.2 
(25.6%) тэрбум төгрөг, тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн хэмжээ 
1.1 их наяд төгрөг болж, 141.2 (14.9%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн 
байна. 
Нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 1.1 их наяд төгрөг 
болж, тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 31.6 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай 
гарч, төсвийн алдагдал өмнөх оны мөн үеэс 326.6 (91.2%) тэрбум 
төгрөгөөр буурчээ. 

  Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1.8 тэрбум ам.доллар, үүнээс 
экспорт 1.1 тэрбум ам.доллар, импорт 688.0 сая ам.доллар байна. 
Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 669.5 (61.1%) сая 
ам.доллароор, экспорт 538.1 (99.7%) сая ам.доллароор, импорт 131.5 
(23.6%) сая ам.доллароор тус тус өсжээ. Харин 2023 оны 1 дүгээр сард 
экспорт өмнөх сараас 318.0 (22.8%) сая ам.доллароор, импорт 145.1 
(17.4%) сая ам.доллароор тус тус буурсан байна. Гадаад худалдааны 
тэнцэл 389.7 сая ам.долларын ашигтай гарлаа. 

  • Дэлхийн эдийн засаг 2023 онд улам хүндэрнэ. 
https://news.mn/r/2616810/  

• Австралиас авах Хятадын нүүрсний захиалга нэмэгдэж эхэлжээ. 
https://ikon.mn/n/2s3e  

• АНУ-ын инфляц сарын дүнгээр 0.5 хувиар эрчимжсэн нь сүүлийн 
3 сарын хамгийн огцом өсөлт боллоо. 
https://bloombergtv.mn/news/g171h4  

 
Эх сурвалж: 

1. Статистикийн бюллетень, 1-р сар 2023 он, Үндэсний статистикийн хороо 

2. Статистикийн бюллетень, 1-р сар 2023 он, Монголбанк 

3. www.1212.mn, www.mongolbank.mn  
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