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Эх сурвалж: ҮСХ, МБ

 2014 оны эхний хагас жилийн эдийн засгийн өсөлт 5.3%                        

ДНБ-ний өсөлт  2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 5.7 их наяд 

төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 3.1 нэгж хувиар буурч 5.3% 

болов. Харин оны үнээр өсөлттэй гарсан нь хөдөө аж ахуйн 

салбар 16.3%, аж үйлдвэр, барилгын салбар 10.1% өссөн нь 

голлон нөлөөлсөн бол бусад салбарын өсөлт удааширсан нь 

өсөлтийн хурдыг харьцангуй саарахад нөлөөлсөн байна.                                                                                                                                                                              

Нэгдсэн төсвийн алдагдал 160.9 тэрбум төгрөг                                 

2014 оны 7-р сарын байдлаар улсын нэгдсэн төсвийн орлого 

555.4 тэрбум төгрөг, зарлага 475.7 тэрбум төгрөг болж 

төсвийн алдагдал 79.7 тэрбум төгрөгийн илүүдэлтэй гарсан 

байна. Харин өссөн дүнгээр төсвийн орлого өнгөрсөн оны мөн 

үеэс 8.7% өсч 3.31 их наяд, зарлага өнгөрсөн оны мөн үеэс 

8.8% өсч 3.47 их наяд төгрөгт хүрч улсын нэгдсэн төсвийн 

алдагдал 160.9 тэрбум төгрөгт хүрэв. Төсвийн зарлагын 

өсөлтөнд цалин хөлс 9.9%, зээлийн үйлчилгээний төлбөр нэг 

дахин өссөн болон татаас ба шилжүүлэг 12.5% өссөн нь 

голлож нөлөөлөв. Орлого буурахад аж ахуй нэгжийн орлогын 

албан татвар өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.3% буурсан нь 

нөлөөлөв. Гадаад худалдааны алдагдал 207.6 сая ам.доллар                       

Гадаад худалдааны нийт эргэлт өнгөрсөн сараас 8.8% буурч 

970.8 сая ам.доллар болов. 7-р сарын экспортын орлого 

өнгөрсөн сараас  17.8% буурч 459.7 сая ам.доллар болсон бол 

импорт 1.2% өсч 511.1 сая ам.долларт хүрч улмаар гадаад 

худалдааны алдагдал  51.4 сая ам.доллар болов. Харин өссөн 

дүнгээр экспорт 2.9 тэрбум доллар, импорт 3.1 тэрбум 

ам.доллар болж алдагдал  0.21 тэрбум ам.доллар болов. Харин 

гадаад худалдааны эргэлт 6.1 тэрбум ам.доллар болж өссөн 

байна. Экспортын орлого нэмэгдэхэд зэсийн баяжмал 

өнгөрсөн жилээс 152% өсч 1.2 тэрбум ам.долларт хүрч 

нөлөөлөв. Харин импорт өнгөрсөн сараас 1.2% өсөхөд  эрдэс 

бүтээгдэхүүний өсөлт 13.6%, үндсэн төмөрлөг, тэдгээрийн 

анги бүтээгдэхүүн 9.8% өссөн нь нөлөөлсөн байна. Харин 

авто, агаар, усан замын тээврийн хэрэсэл, тэдгээрийн эд анги 

өнгөрсөн сараас 14.4% буурсан байна.
Валютын ханш суларсан хэвээр                                                                               

Тайлант сард төгрөгийн ам.доллартай харьцах дундаж ханш 

өнгөрсөн сараас 1.1% суларч 1844.1 төгрөгт хүрэв.  Энэ нь 

оны эхнээс 10.1%, өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 25.1% суларсан 

үзүүлэлт юм. Төгрөгийн ханш ийнхүү суларсаар байгаа нь 

долларын дотогшлох урсгал хумигдсан хэвээр байгаа ч гадаад 

худалдаа хангалтгүй байна. Гадаад валютын нийт албан нөөц 1 

тэрбум 349 сая ам.долларт хүрсэн нь өнгөрсөн сарынхаас 2.4% 

нэмэгдсэн бол өмнөх оны мөн үеэс 55.2% буурсан байна.  Энэ 

сард төвбанкны зүгээс бодлогын хүүг 1.5 нэгжээр нэмэгдүүлж 

12% болгож инфляци, ханшны эсрэг арга хэмжээ авч байна.                                                                                                            

Инфляци 14.9%-д хүрэв                                                                                      

Улсын хэмжээнд тооцсон инфляцийн жилийн түвшин 

өнгөрсөн сараас  0.4 хувиар өсч 14.9%-д хүрэв.  Энэ нь оны 

эхнээс 7.2%, өнгөрсөн оны мөн үеэс  6.6% өссөн үзүүлэлт юм.  

Инфляци өмнөх сараас 0.4 хувиар өсөхөд орон сууц, ус, 

цахилгаан, түлшний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2.5%, тээврийн 

бүлгийн үнэ 2.0 %, хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийн үнэ  0.5 

%-иар өссөн нь голлон нөлөөлжээ.                              

8.4 
12.8 11.6 

7.5 
5.3 

0

6

12

18

0
1
2
3
4
5
6
7

2
У

'1
3

*
 

3
У

'1
3

*
 

4
У

'1
3

*
 

1
У

'1
4

*
 

2
У

'1
4

*
 

Эдийн засгийн өсөлт 

ДНБ, оны үнээр 

(зүүн) 

ДНБ-ий өсөлт, 

улирлын дүнгээр, 

2010 оны 

зэрэгцүүлэх үнээр 

(баруун) 

(их наяд төгрөг) 

 3.04   3.19  

 (0.15) 

 3.31   3.47  

 (0.16) 

-2

0

2

4

Орлого Зардал Тэнцэл 

Улсын нэгдсэн төсөв 

07'13

07'14

(их наяд төгрөг,  
эхний 7 сарын байдлаар) 

 2.35  

 3.69  

 (1.33) 

 2.94   3.15  

 (0.21) 

-2

0

2

4

Экспорт Импорт Тэнцэл 

Гадаад худалдаа 

07'13

07'14

 1,844.10  

1,150

1,350

1,550

1,750

0
7

'1
3

0
8

'1
3

0
9

'1
3

1
0

'1
3

1
1

'1
3

1
2

'1
3

0
1

'1
4

0
2

'1
4

0
3

'1
4

0
4

'1
4

0
5

'1
4

0
6

'1
4

0
7

'1
4

Валютын ханш 

 0.1  

 4.9  

 8.3  

 0.4  

 7.2  

 14.9  

0

4

8

12

16

сарын оны эхнээс жилийн 

Инфляци 

07'13

07'14

(1$=...₮, сарын дундаж) 

(тэрбум ам.дол, 
эхний 7 сарын байдлаар) 

(ХҮИ-ийн өсөлтийн хувь, улсын, VII сар) 

(%) 

 - сулрах 

 

 - чангарах 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ                                                                    

www.ecrc.mn



САР ТУТМЫН МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ                                                                                                                                       

2014 оны  VII сар

САНХҮҮГИЙН САЛБАР: МӨНГӨ, ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛ

 Эх сурвалж: ҮСХ, МБ

Хураангуй

Мөнгөний нийлүүлэлт (M2) 10.07 их наяд төгрөг болж 

буурав. Мөнгөний нийлүүлэлт М2 өнгөрсөн сараас 0.3 хувиар 

буурч 10.07 их наяд төгрөг болов. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн 

үеэс 24.6 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. Харин гүйлгээнд 

байгаа бэлэн мөнгөний хэмжээ өнгөрсөн сараас 0.1 хувиар өсч 

0.86 их наяд төгрөгт хүрчээ. М2 мөнгөний 8.5 хувийг эзэлж 

байна.                                                                                       

Төгрөгийн хадгаламж буурав.                                                                                  

Нийт хадгаламжийн хэмжээ өнгөрсөн сараас 0.3 хувиар буурч 

7.11 их наяд төгрөг болов. Харин төгрөгийн хадгаламж 

өнгөрсөн сараас 2.4% буурч 5.6 их наяд төгрөгт, валютын 

хадгаламж 7.9% өсч 1.6 их наяд төгрөгт хүрэв. Нийт 

хадгаламжийн  78%-г төгрөгийн хадгаламж,  22%-г валютын  

хадгаламж  эзэлж байна. Төгрөгийн  хадгаламжийн хүү 

сүүлийн 7 сарын турш тогтмол 12.2%, валютын хадгаламжийн 

хүү 0.2 нэгж хувиар буурч 5.4% болсон байна. 

Чанаргүй зээлийн хэмжээ өсөв.                                                                        

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл өнгөрсөн сараас 0.6% буурч 12.2 

их наяд төгрөг болов. Харин чанаргүй зээлийн хэмжээ 

өнгөрсөн сараас 5.8% өсч 0.6 их наяд төгрөгт хүрснээр нийт 

зээлийн өрийн үлдэгдлийн 4.9%-ийг эзэлж байна. Улмаар 

чанаргүй зээлийн хэмжээ өнгөрсөн оны мөн үеэс 32.4 % өссөн 

байна.  Харин төгрөгийн зээлийн хүү өнгөрсөн сараас 0.4 

нэгжээр өсч 19.2%, валютын зээлийн хүү 0.9 нэгжээр өсч 

13.3% болсон. Зээлийн хүү болон чанаргүй зээлийн хэмжээ 

ийнхүү нэмэгдэж байгаа нь эдийн засгийн тогтвортой байдалд 

сөргөөр нөлөөлдөг. 

Сарын онцлох үйл явдал

>  Олон улсын үнэлгээний Moody’s агентлагийн Хөрөнгө оруулалтын албанаас 2014 оны 7 дугаар сарын 17-нд манай 

улсын зээлжих зэрэглэлийг бууруулж В2 болголоо. Ингэснээр хөрөнгө оруулахад эрсдэл багатай гэх ангилалд хэвээр 

үлдсэн ч хөрөнгө оруулалт татах зэрэглэлээс даруй таван түвшнээр доогуур боллоо. Монгол Улсын үнэлгээг бууруулсан 

явдлыг гадаад валютын нөөц буурсан, актив хөрөнгийн хөрвөх чадвар суларсантай холбон тайлбарласан байна.                                                                                                                                                                                                           

> Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц. Элбэгдорж 7-р сарын 21-24 хооронд Япон улсад албан айлчлал хийв. Айлчлалын 

хүрээнд Японы Ерөнхий сайд Шинзо Абэтэй уулзаж, хоѐр орны хооронд байгуулах “Эдийн засгийн түншлэлийн 

хэлэлцээр” хийв.                                                                                                                                                                                                                               

>  Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл 2014 оны 7 дугаар сарын 30 ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар мөнгөний 

бодлогын хүүг 1.5 нэгж хувиар нэмэгдүүлэн, 12.0 хувь болгох шийдвэр гаргалаа. Төгрөгийн өгөөжийг нэмэгдүүлсэн 

бодлогын энэхүү арга хэмжээ нь эдийн засагт энэ оны эцэст мэдрэгдэх төлөвтэй байна.                                                                                                                                        

> Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол, Хятадын Ляонин мужийн хамтарсан бизнес форум 7-р сарын 31-нд  

МҮХАҮТ-д зохион байгуулагдав. Энэхүү хуралдааны хүрээнд хоѐр орны хоорондох худалдаа, эдийн засаг, бизнесийн 

хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх зорилготой зохион байгуулагдсан.                                                                                                                                                    

2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар ДНБ-ний өсөлт 5.3% болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.1 нэгж хувиар буурав. Хөдөө 

аж ахуй, аж үйлдвэр, барилгын салбарын өсөлт эдийн засгийн дийлэнхи хэсгийг бүрдүүлж байна. Мэдээлэл, харилцаа 

холбооны салбарын өсөлт буурсан бол бусад салбарын хувьд хүчтэй өсөлт гараагүй байна. Эдийн засгийн өсөлт удааширч 

байгаа нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсан, эдийн засгийг эрчимжүүлэх томоохон төслүүд зогсонги байгаатай 

холбоотой. Валютын ханшийн сулралаас болж импортоос хараат иргэд, ААН-н худалдан авах чадвар муудаж, дотоодын 

бүтээн байгуулалт багасаж байна. Ханшийн сулралаас болж хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 30-35%-иар, импортын 

бараа, бүтээгдэхүүний хэмжээ тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. Төвбанкны зүгээс бодлогын хүүг 12%-д хүргэсэн нь 

төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлийг зөөлрүүлэх, инфляцийг барих, дунд болон урт хугацаанд санхүүгийн тогтвортой 

байдлыг хангах, макро эдийн засгийн тогтвортой байдалд учирч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх, иргэдийн бодит орлогыг 

хамгаалах зорилготой. Гэвч импортын гаралтай бүтээгдэхүүний инфляцид үзүүлэх нөлөө ам.долларын ханшаар 

хөрвөгдөж байгаа учраас инфляцийн өсөлтийг тогтооход мөнгөний хатуу бодлого төдийлөн нөлөө үзүүлэхгүй байна. 

Мөнгөний нийлүүлэлт буурснаар зээлийн олдоц багасаж, зээлийн хүү нэмэгдэх, чанаргүй зээлийн хувь нэмэгдэх сөрөг 

талуудтай юм. 
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Улмаар төлбөрийн тэнцлийн алдагдал өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 15.5%-иар буурч 915.1 сая ам.долларын алдагдалтай 

гарав. 2014 оны 7-р сарын байдлаар Монголбанкны гадаад валютын албан нөөц өнгөрсөн сараас 2.4%-иар нэмэгджээ. 

Гадаад валютын нөөц буурснаар, актив хөрөнгийн хөрвөх чадвар суларч  он гарсаар 2 дахь удаагаа Монгол Улсын 

зээлжих зэрэглэл буурсан байна. Мөн HSBC Holdings Plc компаниас гаргасан Азийн бүс нутгийн хамгийн их өртэй 12 

улсын 5 дугаарт Монгол Улс орсон байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай, газрын тос, байгалийн хийн хууль 

тогтоомж батлагдаж, ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт орсон ч  2014 онд хамгийн их нөлөө үзүүлэх байсан Оюу 

толгойн далд уурхайн санхүүжилтийн хэлцэл хойшилсон нь Монголын эдийн засагт  хүнд байдлыг бий болгож, хөрөнгө 

оруулагчдад хүлээлт үүсгээд байна. Эдийн засгийг эрчимжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд хууль, тогтоомж батлагдсан ч 2014 

оны хоѐрдугаар хагаст бодитой өөрчлөлт авчрахгүй байгаа юм.

                                                                                                                                 

2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар ДНБ-ний өсөлт 5.3% болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.1 нэгж хувиар буурав. Хөдөө 

аж ахуй, аж үйлдвэр, барилгын салбарын өсөлт эдийн засгийн дийлэнхи хэсгийг бүрдүүлж байна. Мэдээлэл, харилцаа 

холбооны салбарын өсөлт буурсан бол бусад салбарын хувьд хүчтэй өсөлт гараагүй байна. Эдийн засгийн өсөлт удааширч 

байгаа нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсан, эдийн засгийг эрчимжүүлэх томоохон төслүүд зогсонги байгаатай 

холбоотой. Валютын ханшийн сулралаас болж импортоос хараат иргэд, ААН-н худалдан авах чадвар муудаж, дотоодын 

бүтээн байгуулалт багасаж байна. Ханшийн сулралаас болж хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 30-35%-иар, импортын 

бараа, бүтээгдэхүүний хэмжээ тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. Төвбанкны зүгээс бодлогын хүүг 12%-д хүргэсэн нь 

төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлийг зөөлрүүлэх, инфляцийг барих, дунд болон урт хугацаанд санхүүгийн тогтвортой 

байдлыг хангах, макро эдийн засгийн тогтвортой байдалд учирч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх, иргэдийн бодит орлогыг 

хамгаалах зорилготой. Гэвч импортын гаралтай бүтээгдэхүүний инфляцид үзүүлэх нөлөө ам.долларын ханшаар 

хөрвөгдөж байгаа учраас инфляцийн өсөлтийг тогтооход мөнгөний хатуу бодлого төдийлөн нөлөө үзүүлэхгүй байна. 

Мөнгөний нийлүүлэлт буурснаар зээлийн олдоц багасаж, зээлийн хүү нэмэгдэх, чанаргүй зээлийн хувь нэмэгдэх сөрөг 

талуудтай юм. 
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