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1 ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮҮССЭН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 
 

1.1 БНХАУ-ын эдийн засгийн өнөөгийн байдал  
 

Олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудаас БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлтийг 
2020 он эцэст 5.8-6.0 хувьд хүрнэ гэж өмнө нь таамаглаж байсан. Эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгууллагаас саяхан гаргасан дэлхийн эдийн засгийн тоймд 
корона-вирусын халдварын тархалтын улмаас Хятад улсын эдийн засгийн өсөлт 1.1 
хувиар буурч 4.9 хувьд болно гэж таамагласан. (Зураг 1) 

 

2003 оны SARS-ын үед дэлхийн эдийн засагт Хятад улсын эзлэх хувь 4 орчим 
байсан бол 2019 онд 16% болжээ. 2003 онд Хятадын жуулчид 10 сая байсан бол 
2019 онд 150 сая болсон. 2003 онд Хятад улс дэлхийн зэсийн хэрэглээний 16%, 
нүүрсний хэрэглээний 30%, газрын тосны хэрэглээний 5%-ийг эзлэж байсан бол 
2019 онд дэлхийн зэсийн хэрэглээний 50%, нүүрсний хэрэглээний 52%, газрын 
тосны хэрэглээний 15%-ийг эзэлж байна.  
 
Хятад улсын Статистикийн байгууллагын мэдээлснээр тус улсын 2019 оны 
байдлаар ДНБ нь 14,4 их наяд ам долларт хүрсэн, тэгэхээр Хятад улсын эдийн засаг 
1.0% буурна гэдэг нь 144,0 тэрбум ам доллар буюу дундаж хэмжээний эдийн 
засагтай нэг улсын ДНБ-тэй тэнцүү хэмжээний өсөлтийг алдана гэсэн үг юм.   
 

БНХАУ-ын аж үйлдвэрийн салбарын төлөв байдлыг сар тутам тооцон гаргадаг тус 
салбарын Purchasing managers index (PMI)-ээр илэрхийлдэг. Хятад улсын 
статистикийн байгууллагаас гаргасан 2-р сарын тоо мэдээллээс үзвэл 2020 оны 1 
сард 50.0 хувьд хүрч байсан уг индекс 2-р сарын байдлаар 35.7 хувьд хүрч, түүхэн 
дэх хамгийн доод түвшинд хүрчээ. (Зураг 2) Аж үйлдвэрийн бус PMI үзүүлэлт 54.1 
хувиас буурч 29.6 хувьд хүрч мөн хамгийн доод түвшинд хүрээд байна. (Зураг 3) 
Хятад улсын хувьд зөвхөн 1-р улиралд бус 2-р улиралд ч эдийн засгийн гол 
үзүүлэлтүүд бууралт, уналттай гарах төлөвтэй байна.  
  
Хятад улс төдийгүй дэлхий нийтийн аж үйлдвэрлэлийн логистик сүлжээнд ихээхэн 
доголдол үүсч, олон оронд Хятад улстай үйлдвэрлэл, худалдааны хувьд шууд 
хамааралтай олон төрлийн аж үйлдвэрлэл доголдож, зогсож байна.  
 
БНХАУ-ын гангийн аж үйлдвэрлэлийн салбарын PMI индексээс авч үзвэл, уг 
салбарын үзүүлэлт өнгөрсөн 2019 оны 7-р сард 47,9 хувьд, 12-р сард 44,1 хувьд 
хүрч байсан бол 2020 оны 2-р сарын байдлаар эрс буурч 36,6 хувьд хүрээд байна. 
Мөн халдварт өвчний улмаас хил хаах, худалдааг хязгаарлах арга хэмжээ авсны 
улмаас Хятад улсын ган төмөрлөгийн экспорт эрс буурч, агуулах дах гангийн 
үлдэгдэл ихээхэн нэмэгдсэн байна.  Ийм нөхцөлд Хятадын зарим гангийн 
үйлдвэрүүд ган хайлуулах зуухаа унтрааж, түр зогсолт хийж байгаа гэж мэдээлжээ. 
Үүнээс үзвэл тус улсын ган төмөрлөгийн үйлдвэрлэл сэргэж, хэвийн үйлдвэрлэлийн 
түвшинд хүртэл багагүй хугацаа буюу нэг улирал (4-6-р саруудад аажмаар сэргэх 
магадлалтай) шаардагдах төлөвтэй байна.  
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1.2 Халдварын тархалтын улмаас дэлхийн эдийн засагт учирч буй эрсдэл 
 

Хятад улсад гарсан шинэ төрлийн вирусын халдвар, тархалтаас хамгаалах хорио 
цээрийн арга хэмжээнээс шалтгаалан дэлхийн улс орнуудын эдийн засаг түүний 
дотор томоохон эдийн засагтай орнуудын эдийн засгийн өсөлт таамагласнаас 
буурна гэж олон улсын байгууллагууд, эдийн засагчид, судлаачид үзэж байна.  
 
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-аас 2020 оны 
Дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн урьдчилсан тооцоог 2019 оны 11 дүгээр сард 
гаргаж байсан бөгөөд энэ 3 дугаар сарын урьдчилсан тооцоогоор Коронавирусын 
улмаас  Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт нь 0.5 нэгж хувиар буурна гэж үзжээ. Дэлхийн 
томоохон эдийн засгуудын өсөлт нь  0.1-1.1 хүртэлх нэгж хувиар буурах хандлагатай 
БНХАУ 0.8, БНЭУ 1.1 нэгж хувиар буурахаар байгаа бол АНУ, ХБНГУ-ын хувьд 0.1 
нэгж хувиар буурах хандлагатай байна. 
 
2008 онд тохиолдсон дэлхийн эдийн засгийн хямрал ойртож байгааг хамгийн 
оновчтой таамаглаж чадсан эдийн засагч Ноурель Рубини одоо үргэлжилж байгаа 
халдварын тархалт, үүний улмаас дэлхийн эдийн засагт учирч буй эрсдэл, уналттай 
холбогдуулан халдварын тархалт амар буурахгүй, багагүй цаг хугацаа шаардагдах 
ба Хятадын эдийн засгийн өсөлт 2020 онд 2.5-4.0%-ийн орчимд байж Төсвийн 
бодлогын арга хэрэгслийн үйлчлэл аажим нөлөөлж,  удаан хугацааны дараа үр дүнд 
хүргэх тул дэлхийн эдийн засаг "V" хэлбэрээр хурдан сэргэхгүй, сэргэлт удаан байна 
гэж үзжээ.  
 

1.3 Бусад орнуудын эдийн засагт үүссэн эрсдэлтэй холбоотой шийдвэр, арга 

хэмжээний тухай  

 

Вирусын тархалтаас шалтгаалан саарч байгаа эдийн засгийг дэмжих, бизнесийг 
сэргээх зорилгоор Хятад болон Азийн бусад орнуудын хөтөлбөр, төлөвлөгөөгөө 
гарган тодорхой алхмуудыг авч эхэллээ. Үүнд: 
 
Хятадын засгийн газраас хариуд жижиг, дунд үйлдвэрлэл, бизнэс эрхлэгчдээ 
дараах чиглэлээр дэмжих бодлого гаргаж хэрэгжүүлж эхэллээ. Үүнд: 

- Аж ахуйн нэгжүүдийн ачааллыг бууруулах: татвар хураамж, түрээсийг 
хөнгөлөх чөлөөлөх, төрөл бүрийн төлбөрийг хойшлуулах 

- Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх: хөнгөлөлттэй зээлийн хэмжээг бууруулах, 
зээлийн хүү бууруулах 

- Аж ахуйн нэгжүүдийг үйл ажиллагааг тогтворжуулах, үргэлжлүүлэх, ажлын 
байр хадгалахад нь дэмжлэг үзүүлэх 

Малайз улсаас “Эдийн засгийн сэргээх хөтөлбөр”-ийг гаргаж танилцуулсан ба 
дараах арга хэмжээнүүдийг төлөвлөсөн. 

- Хамгийн их нөлөөлөлд автсан салбаруудад хөрөнгө оруулах, санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх 
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- Аж ахуйн нэгжийн төрөл бүрийн татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх болон татвар 
төлөх хугацааг хойшлуулах  

- Үл хөдлөх хөрөнгө, газрын татвараас тодорхой хугацаанд чөлөөлөх 
- Засгийн газрын болон бусад сангуудаас хөнгөлөлттэй зээл олгох 
- Улсын төсвөөр гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний хэмжээг нэмэгдүүлэх 
- Хэрэглээг дэмжих зорилгоор иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг 

бууруулах  
 
БНСУ-ын засгийн газраас вирусын тархалтын эсрэг арга хэмжээ авахаар 11.7 их 
наяд вон (9.8 тэрбум ам.доллар)-ын нэмэлт төсвийг батлуулахаар “Үндэсний 
ассамблей”-д өргөн барих гэж байна.   Энэхүү 11.7 их наяд вонын 3.2 их наядыг 
орлогын хомсдлыг нөхөхөд, үлдсэн 8.5 их наядыг санхүүгийн нэмэгдэл болгон 
оруулах бөгөөд үүнээс 2.3 их наяд воныг эрүүл мэндийн байгууллагууд руу 
шилжүүлэх, хөл хорио тогтоох үйл ажиллагаанд зарцуулах бол 3 их наяд воныг 
ажилчдынхаа цалинг өгч чадахгүй байгаа Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд болон 
хүүхэд асрах татаасанд зарцуулна. Америкийн банк, Капитал экономикс, Голдман 
Сакс зэрэг байгууллагууд Өмнөд солонгосын өсөлтийг өнгөрсөн жилийн 2%-ийн 
өсөлтөөс ч удаан байна гэж үзэж байна.  Өнгөрсөн жилийн энэхүү өсөлт нь Дэлхийн 
санхүүгийн хямралаас хойшхи тус улсын хамгийн муу өсөлт байсан. 
 
АНУ-ын Санхүү эрхэлсэн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Стивен Мнучин болон 
Холбооны нөөцийн дарга Жером Пауэлл нар уриалан Их долоогийн Сангийн 
сайдууд болон Төв банкны захирагч нартай 2019 оны Коронавирусын өвчлөлийн 
талаар ярилцсан байна. Уулзалтын үр дүнд нэгдсэн мэдэгдлийг гаргасан бөгөөд 
мэдэгдэлд “Эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх эрчимжүүлсэн хүчин 
чармайлтынхаа хажуугаар Их долоогийн Сангийн сайдууд энэ цаг үед вирусыг 
эсэргүүцэх, эдийн засгийг дэмжих зорилгоор шаардлагатай газарт санхүүгийн арга 
хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байна. Их долоогийн төв банкууд санхүүгийн 
системийн уян хатан байдлыг хадгалахын хажуугаар үнийн тогтвортой байдал, 
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих үндсэн үүргээ үргэлжлүүлэн биелүүлж ажиллана” 
гэж дурдсан.   Мөн Олон улсын Валютын Сан, Дэлхийн банк болон бусад олон улсын 
санхүүгийн байгууллагуудыг боломжит арга хэрэгслүүдээ ашиглан вирусээс 
шалтгаалан үүдэж буй хүмүүнлэгийн гарз хохирол, эдийн засгийн сорилтуудын 
эсрэг гишүүн орнууддаа дээд хэмжээнд дэмжиж ажиллахыг хүссэн. 
 
Төв банкууд санхүүгийн зах зээлийг тогтвортой байлгах үүднээс бодлогын хүүгээ 
бууруулаад байна. Үүнд: Австрали, Малайз улсууд бодлогын хүүгээ 0.25%-аар 
бууруулах, Канад 1.75%, Польш 1.5% болгохоо зарласан бол Япон улсын хувьд 
Засгийн газрын $500 тэрбум бондыг худалдан авахаа мэдэгдлээ.  
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2. МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ УЧИРЧ БУЙ ЭРСДЭЛ, ТӨЛӨВ 
ХАНДЛАГА 
 
Дэлхийн банкнаас саяхан гаргасан “Монгол Улсын эдийн засгийн тойм”-д тулгарч 
буй эрсдэлийн талаар “Эдийн засгийн төлөв байдал эерэг байгаа боловч улс төр, 
макро эдийн засгийн эрсдэл өндөр байна” гээд дараах эрсдэлүүдийг дурдсан. Үүнд: 

- 2020 оны УИХ-ын сонгуультай холбоотой улс төрийн тодорхойгүй байдал 
- БНХАУ-АНУ-ын хоорондын худалдааны гэрээтэй холбоотой тодорхойгүй 

байдал, үүнээс түүхий эдийн үнэ ханшид үзүүлэх нөлөөлөл 
- Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой эрсдэлүүд 
- БНХАУ-ын зүгээс түүхий эдийн экспорт, импортын хязгаарлалт хийх эрсдэл 
- Монгол Улс ФАТФ-ын саарал жагсаалтад орсонтой холбоотой үүсч байгаа 

эрсдэл 
- БНХАУ болон дэлхийн бусад улс орнуудад тархаж байгаа халдварт өвчний 

тархалтын улмаас гадаад хадалдаа, улсын төсөв, эдийн засаг, бизнест 
үзүүлж болох эрсдэл  

Эдгээрээс ФАТФ-ын саарал жагсаалтаас гарахтай холбоотойгоор УИХ, Засгийн 
газар, Монгол банк, СЗХ-ны түвшинд зарим ажлууд хийгдэж байгаа ч бусад 
эрсдэлүүд тулгарсан нөхцөлд УИХ, Засгийн газрын зүгээс ямар арга хэмжээ авах нь 
өнөөг хүртэл тодорхойгүй байна. 
 
Монгол улсын корнавирусын халдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд нь хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлыг хангах тал дээр үр дүнтэй байгаа боловч үүнээс үүдэн  Монгол улсын эдийн 
засагт олон талын сөрөг нөлөөлөл учирч эхлээд байна. Одоо үргэлжилж байгаа 
халдварын тархалтын нөхцөл байдал Хятад улсад буурах хандлагатай байгаа 
боловч Өмнөд Солонгос, Япон улсад хурдацтай нэмэгдсэн хэвээр байгаа тул 
цаашид халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа хориг 
арга хэмжээнүүдийг тодорхой хугацаанд үргэлжүүлэхээс өөр аргагүй байна.  
 
Хилийн хоригоос үүдэлтэй хоёр болон гуравдугаар сарынхаа нүүрсний экспортын 
орлого болох 400 орчим сая ам.доллар алдахаар байна. Ер нь эдийн засгийн 
хямарл хүндрэлийн гарсан жилүүдэд экспортын хэмжээ огцом буурч, гадаад 
худалдааны алдагдал нэмэгдэж байсан (Зураг 4). Жилд 42 сая тонныг нүүрс 
экспортлохоор төлөвлөсөн хэт өөдрөг төсөөлөл нь буурах эрсдэл бий болсон. 
(Зураг 5) Мөн уул уурхай, тээвэр, худалдаа, үйлчилгээний зарим  салбар нь үйл 
ажиллагаагаа зогсоож, ажилчдадаа цалингийн тодорхой хувийг олгож, амраахаар 
болов. Тус хугацаанд ААН болон иргэдийн орлого, зээлийн эргэн төлөлт тасрах 
эрсдэл үүсэж байна. Вирусийн нөлөөнд хамгийн түрүүнд өртөх салбарууд нь ДНБ-
ий 44 хувь, ажиллах хүчний 35 хувь, зээлийн 27 хувийг тус тус бий болгож байна. 
 
Вирусийн тархалт нь иргэдийн хүлээлтэд сөргөөр нөлөөлж, улмаар өргөн 
хэрэглээний барааны үнэд нөлөөлж байна. Өмнөх 3 жилийн хүнсний бүтээгдэхүүний 
инфляцын үзүүлэлтээс 2020 оных илүү өндөр байна. Энэ оны төсөвт зөвхөн 
нүүрсний экспортын орлогоос 1.4 их наяд төгрөг олохоор төсөвлөсөн ч түүнээс 20 
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орчим хувийг алдахаар байна. Цаашлаад ААН-үүдээс их хэмжээний татвар авахаар 
төсөвлөсөн ч хорио цээртэй холбоотой татварын орлого бүрдүүлэлт буурахаар 
байна. 
 
Хэдийгээр Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу 3-р сарын 15-наас нүүрс, газрын тосны 
экспортыг сэргээх арга хэмжээ авахаар тогтсон хэдий ч Хятад улсын дотоодын 
эдийн засгийн нөхцөл байдал, төмрийн хүдэр, коксжих нүүрсний эрэлт хэрэгцээ 
төдийлөн хурдацтай нэмэгдэхгүй байх төлөвтэй байна. Хятад улсын экспортод 
гаргах ган, төмөрлөгийн хэмжээ цаашид хэрхэн өсөхөөс хамаарч манай улсын 
нүүрсний экспорт хэрхэн нэмэгдэх нь шууд хамааралтай. Иймээс энэ халдварын 
тархалтын улмаас Монгол улсын гадаад худалдаа, эдийн засагт үзүүлж байгаа 
өнөөгийн таагүй нөхцөл байдал 2020 оны эхний хагас жилд үргэлжилсэн хэвээр 
байх төлөвтэй байна. 
 
Коронавирусын халдварын тархалтын улмаас Монгол улсын эдийн засагт үзүүлэх 
гол сөрөг нөлөөллүүдийг тоймлож үзвэл: 

- Гадаад худалдааны эргэлт, үүний дотор экспорт оны эхний хагас жилд 
ихээхэн хэмжээгээр буурах 

- Экспорт болон импортын хэмжээ буурсны улмаас гадаад худалдааны үйл 
ажиллагаанаас улсын төсөвт орохоор төлөвлөсөн төсвийн орлого ихээхэн 
хэмжээгээр тасалдах  

- Төсвийн орлогын тасалдлын улмаас оны эхэнд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн 
төсвийн зарлага санхүүжилтийг цаг хугацаанд нь санхүүжүүлэх боломжгүй 
болох, төсвийн алдагдал нэмэгдэх, алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр 
дутагдах зэргээр төсөвт дарамт үүсэх.  Монгол улсын 2010-2019 онуудын 
төсвийн тэнцлийг Зураг 6-д үзүүлэв. 

- Зөвхөн уул уурхайн салбар бус, уул уурхайн компаниудад ханган нийлүүлэлт 
хийж байгаа компаниудын хувьд эрэлт буурсны улмаас боруулалтын үйл 
ажиллагаа нь буурах, хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдах, төслөө хэрэгжүүлэх 
боломжгүй болох зэргээр бусад салбаруудад ч алдагдал, хохирол учрах  

- Халдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд зарим 
хилийн боомтуудыг хаасантай холбоотой импортоор авч байгаа хүнсний 
зарим бүтээгдэхүүний хангамжид доголдол үүсэх 

Өмнөх жилүүдэд учирч байсан хямрал, хүндрэлээс авч үзсэн ч макро эдийн 
засгийн түвшинд гарах эдгээр өөрчлөлт, таагүй нөхцөлийн улмаас хөрөнгө 
санхүүжилтийн хувьд дутагдалтай жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид 
ажиллагсадынхаа  цалин хөлсийг олгож чадахгүй, санхүүгийн хүндрэлд орох, 
улмаар орон тоогоо цомхотгоход хүрэх эрсдэл учрах өндөр магадлалтай 
байна.  2008-2009 оны хямрал, 2015-2016 онд тохиолдсон эдийн засгийн 
хүндрэлийн нөхцөлд ажилгүй иргэдийн тоо ихээхэн нэмэгдэж байсан. Тухайлбал 
2009 онд ажилгүйдлийн түвшин 11,6 хувьд, 2016 онд 10,0 хувьд хүрч нэмэгдэж 
байжээ. (Зураг 7) Мөн эдийн засгийн хүндрэлийн улмаас 2016 онд үйл ажиллагаагаа 
зогсоосон аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо хагас жилийн дотор 4,0 мянгаар 
нэмэгдэж оны эцэст 62,2 мянгад хүрч байжээ.  
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3  ВИРУСЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЗНЕСТ ҮЗҮҮЛЖ 
БУЙ НӨЛӨӨ 
 
Монгол Улсын Засгийн газраас шинэ коронавирусын дэгдэлтийн эрсдлээс 
сэргийлэх зорилгоор гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх 
шийдвэр гарч, сургууль, цэцэрлэг, их дээд сургуулийн үйл ажиллагааг түр 
хугацаагаар хаасан, олон нийтийн үзвэр үйлчилгээний газруудыг хааж, зарим 
үйлчилгээний газарт цагийн хязгаарлалт хийсэн, Хятад улстай хиллэдэг боомтуудыг 
хаасан, мөн цагаан сарыг бүх нийтээр тэмдэглэхгүй болсноос шалтгаалан бизнес 
эрхлэх нөхцөл байдал хүндэрч, бизнес эрхлэгчид санхүүгийн алдагдал хүлээх 
боллоо.   
 

МҮХАҮТ-аас вирусын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээний бизнест үзүүлж байгаа үр нөлөөний судалгааг явуулж 
МҮХАҮТ-ын гишүүн болон гишүүн бус 1100 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан. 
Судалгаанд оролцогсдын 67% нь Улаанбаатар хот, 33% нь орон нутагт үйл 
ажиллагаа явуулдаг байна. 
Судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд вирусын халдвараас 
сэргийлэх арга хэмжээ 89.5% нь дунд болон маш их түвшинд нөлөөлсөн байгаа бол 
дөнгөж 2.2% нь нөлөөлөөгүй байна. Бизнесийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж 
байгаа талаар тодруулан асуухад 57.7% нь бараа үйлчилгээний эрэлт буурсан, 
40.1% нь тээвэр ложистик доголдсоноос бараа үйлчилгээг хугацаанд нь нийлүүлж 
чадахгүй болсон нь хамгийн их нөлөөлөл байна гэж хариулжээ. Үүссэн нөхцөл 
байдалтай холбогдуулан бизнест үүсээд буй хүндрэлийг нээлттэй асуулгаар 
асуухад зээлийн эргэн төлөлт, НДШ-ын төлбөр, түрээсийн төлбөр гэсэн 
асуудлуудыг хамгийн их хүндрэл учруулж байна гэж нэрлэсэн байна.  
Халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ нь 2020 оны эхний хагас жилийн тухайн 
компанийн орлогод хэрхэн нөлөөлөх талаар асуухад 67.4% нь орлого 10-аас дээш 
хувиар буурна (46.4% нь орлого 30 ба түүнээс дээш хэмжээгээр буурна) гэж үзжээ. 
2020 оны бизнесийн төлөвлөсөн зорилгодоо өөрчлөлт оруулах эсэхийг асуухад 
32.9% нь одоогоор дүгнэхэд эрт байна гэж үзсэн бол 31.1% нь зорилгоо бага 
хэмжээгээр бууруулна гэж хариулжээ.   
Засгийн газраас ямар төрлийн дэмжлэг шаардлагатай байгааг тодруулан асуухад 
судалгаанд оролцогсдын 42.6% нь түрээсийн төлбөр бууруулах гэх мэт аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагааны зардал бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээ, 36.3% нь 
ААН-ын татвар, НДШ-ыг хойшлуулах, 20.3% нь хориг цуцлагдсаны дараа бизнесийг 
сэргээж үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад төрөөс нэгдсэн зохицуулалтаар ханган 
төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай явуулах нь зүйтэй гэж үзжээ. Мөн 
аж ахуйн нэгжийн зээлийг төрөөс бодлогоор зохицуулах, төрийн худалдан худалдан 
авалтад ЖДҮ-г дэмжих, төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай үзүүлэх 
иргэдийн хэрэглээ, худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэн эдийн засгийг 
идэвхжүүлэх шаардлагатай байна гэж үзжээ. (Судалгааны тайланг хавсаргав) 
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4. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ УДИРДАХ САНАЛ  
 

Вирусын тархалтаас эдийн засагт бий болсон эрсдэлийг бууруулах, аль болох 
хохирол багатай даван туулахын тулд дараах чиглэлүүдээр тодорхой арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд: 

1. Макро эдийн засгийг тогтвортой байлгах 
2. Covid-19 вирусийн бизнест үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг саармагжуулах;  
3. ЖДҮ-үүдэд дэмжлэг үзүүлэх замаар ажлын байрыг хадгалах 
4. Иргэдийн худалдан авалт, хэрэглээг дэмжих  
5.  Хүнсний гол нэр төрлийн барааны нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах  

 

4.1  Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах 
 

1. Монгол банкны зүгээс бодлогын хүүгээ бууруулж, зах зээлд гаргах зээлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах  

2. 2020 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн 
хөрөнгө оруулалтын чухал бус зардлуудыг танах, тухайлбал энэ онд шинээр 
эхлэх хөдөөгийн соёлын төвүүдийн шинэ барилга, сумын захиргааны 
конторын барилгын ажилд төсөвлөсөн 220 орчим тэрбум төгрөг 

4.2 Covid-19 вирусийн  бизнест үзүүлж буй нөлөөллийг саармагжуулах 
 

3. Арга хэмжээнээс хамаарч үйл ажиллагааг нь зогсоосон, хязгаарласан аж 
ахуйн нэгжүүдийн нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, орлогын албан татвар, 
гаалийн татварын төлөх хугацааг 3 сараас доошгүй хугацаагаар хойшлуулах, 
алданги, торгууль ногдуулахгүй байх 

4. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөх хугацааг 6 сар хүртэл хугацаагаар 
хойшлуулах  

5. Арилжааны банкуудын зүгээс аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээлийн бүтцийн 
өөрчлөлт хийх, зээлийн хуваарийг шинэчлэхэд Монгол банкнаас зохих 
бодлого чиглэл гаргах 

6. Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар, газрын хураамж зэрэг төрийн байгууллагуудад 
төлөх төлбөр, шимтгэл, хураамжуудыг түр хугацаагаар хөнгөлөх, чөлөөлөх, 
хойшлуулах 

7. Бизнест үүссэн санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах үүднээс томоохон 
Түрээслүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд түрээсийн төлбөртөө тодорхой хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлт үзүүлэхийг бодлогоор дэмжих  
 

4.3 ЖДҮ-үүдэд дэмжлэг үзүүлэх замаар ажлын байрыг хадгалах 
 

8. Худалдаа, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, боловсруулах үйлдвэрлэл, барилга 
зэрэг тодорхой салбарт бизнесийн зориулалтаар олгосон зээлийн хүүгийн 3 
хүртэл сарын төлбөрийн 50 хувийг төрөөс төлөх. Үүнд тооцоогоор 
ойролцоогоор 100 тэрбум төгрөг шаардагдах ба улсын төсвийн хөрөнгө 
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оруулалтаас танах зардал болон Төсвийн тогтворжуулалтын сангаас шийдэх 
боломжтой гэж үзэж байна. 

 Жижиг дунд үйлдвэрийн импортын түүхий эд, материалын гаалийн ба 
нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 2020 оны дуустал хугацаанд тэглэх

10. Засгийн газраас тогтоосон харьцуулалтын аргаар ба шууд худалдан авч 
болох бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртгийн дээд хязгаарыг нэмэгдүүлэх 

11. ЖДҮ-ийн хөгжлийн сангаас олгох зээлийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх  
12. Засгийн газрын сангуудын хөнгөлөлтэй эх үүсвэрийг эдийн засгийн нөхцөл 

байдалтай уялдуулан хуучин ажлын байруудыг хадгалах, үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуй нэгжүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглүүлэх 

13. Вирусын тархалтын эрсдэлтэй нөхцөл байдалд онлайн худалдан авалт хийх, 
цахимаар төлбөр төлөх зэргийг дэмжин банкны цахим гүйлгээний шимтгэлийг 
тодорхой хугацаанд багасгах, чөлөөлөхийг дэмжих бодлого шийдвэр гаргаж 
хэрэгжүүлэх 

 

4.4 Иргэдийн худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх, хэрэглээг дэмжих 

  
14.  “Эрдэнэс Тавантолгой” компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд тараахаар 

шийдвэрлэсэн байгаа 200 орчим тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг 4 сард 
багтаан олгох, ноогдол ашгийн тодорхой хувийг үндэсний үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүнийг худалдан авах ваучер байдлаар тараах 

15. Хувиараа НДШ төлөгч иргэдийн нийгмийн даатгал төлөх хугацааг 6 сараар 
хойшлуулах 

16. Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 7.2 дах хэсэгт заасан 
үйлчилгээний татвараас Татвар төлөгчийг 6 сарын хугацаанд чөлөөлөх 

4.5 Хүнсний гол нэр төрлийн барааны нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах 

  
17. Хүнсний гол нэр төрлийн барааны өөр улсаас импортлохтой болон 

тээвэрлэлттэй холбоотой гарах нэмэлт зардлыг зөрүүг Засгийн газраас олгох 
18. Импортоор оруулж ирэхэд төлөх Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 

төлөлтийг гурван сараас доошгүй сараар хойшлуулах 
19. Хүнсний гол нэр төрлийн барааны импортын зориулалтаар хөнгөлөлттэй 

санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх 
20. Гурилын үйлдвэрүүдийн импортлох хүнсний улаанбуудайн квотыг 120000-

150000 тонн болгож нэмэгдүүлэх 
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ХАВСРАЛТ 1. ГРАФИК, ЗУРАГ 
 
Зураг 1. Эдийн засгийн өсөлтийн таамаглал, шинэчилсэн байдлаар 
 

 

 

Зураг 2. Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулалтын индекс 
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Зураг 3. Аж үйлдвэрийн бус салбарын борлуулалтын индекс 

 

 

 

Зураг 4.  Гадаад худалдааны эргэлт, экспорт, импорт, 2000-2019 
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Зураг 5. Нүүрсний экспорт, 2011-2019 

 

Зураг 6. Монгол улсын төсвийн тэнцэл, 2010-2019 
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Зураг 7. Ажилгүйдлийн түвшин, 2004-2018 

 

 

Зураг 8. Ажилгүйдлийн түвшин, 2015-2016 онуудад, сараар 
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ХАВСРАЛТ 2.  АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН БУСАД САНАЛУУД 

1. Гадаадаас импортоор авдаг шаардлагатай байгаа эм, хэрэгсэл, лабораторийн 
урвалж, тоног төхөөрөмжийн импортын гаалийн татвар ба НӨАТ-аас тодорхой 
хугацаанд чөлөөлүүлэх, 

2. Зарим нэр төрлийн чухал шаардлагатай эмийг Монгол улсын эмийн бүртгэлд 
түргэвчилсэн байдлаар бүртгэж авах, эсвэл түргэвчилсэн хэлбэрээр зөвшөөрөл 
олгож бүртгэлгүйгээр импортлох эрхийг тодорхой хугацаанд нээх 

3. Хүнс, худалдаа үйлчилгээний компаниудын 2020 оны “Үл хөдлөх хөрөнгө”-ийн 
татварыг хувьчилж хөнгөлөх, чөлөөлөх 

4. Аялал жуулчлал салбарын аж ахуй нэгж, олон улсын сүлжээ зочид буудлын 2020 
оны “Үл хөдлөх хөрөнгө”-ийн татварыг хувьчилж хөнгөлөх, чөлөөлөх; 

5. Аялал жуулчлал салбарын аж ахуй нэгж, олон улсын сүлжээ зочид буудлын 2020 
оны “Орлогын албан татвар”-ыг аялал жуулчлал өндөр хөгжсөн орнуудын 
жишгээр татварыг хөнгөлөх, чөлөөлөх 

6. Борлуулалтаас шалтгаалж түүхий эд материалын хадгалах хугацаа дуусах, 
муудах зэргээс үүсэх хэвийн бус хорогдлыг татвар ногдох орлогоос хасах 
зохицуулалтыг тодорхой хугацаа, хязгаартайгаар шийдэж өгөх; 

7. Давагдашгүй хүчин зүйлийн заалтыг бүх төрлийн зээл, санхүүгийн гэрээнд 
тусгадаг байх тухай хуулийн төсөл УИХ-аар батлуулах 

8. Хаврын тариалалт дөхөж байгаа өнөө үед импортоор бордоо нийлүүлдэг 
компаниудын нийлүүлэлт тасрах төлөвтэй байна. Иймд био бордоо үйлдвэрлэгч 
дотоодын үйлдвэрлэгчидтэй эртхэн ярилцаж хэрхэн хангах талаар Засгийн 
газар,ХХААХҮЯ ажиллах шаардлагатай. Үнэ хямд,чанартай импортыг орлох 
үндэсний бүтээгдэхүүнээ бүхий л талаар дэмжих талаар анхаарах хэрэгтэй.  

9. Цар тахлын эрсдэлтэй нөхцөл байдалд онлайн худалдан авалт хийх, цахимаар 
төлбөр төлөх зэргийг дэмжин банкны цахим гүйлгээний шимтгэлийг тодорхой 
хугацаанд багасгах, чөлөөлөх бодлого, чиглэл гаргах,   

10. Засгийн газрын сангуудын хөнгөлөлтэй эх үүсвэрийг эдийн засгийн нөхцөл 
байдалтай уялдуулан хуучин ажлын байруудыг хадгалах, үйл ажиллагаа явуулж 
буй аж ахуй нэгжүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглүүлэх 

11. Хүнсний бөөний худалдаа эрхлэгч компаниудад 2 жилийн хугацаатай 5.0-8.0-ийн 
хүүтэй эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг гадны жишгээр олгох 

12. Уур ус, дулаан, цахилгаан гэх мэт ашиглалтын зардлын үнийг он дуустал 
нэмэхгүй байх 

13. Байгууллагаас төлж буй Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тодорхой хугацаанд 
хувь зааж бууруулж өгөх, хойшлуулах 

14. ОУ-ын усан боомтууд дээрх ачаа тээврийн удаашралд арга хэмжээ авах2020 
оны турш ажлын байраа хадгалж, цалингийн сангаа бууруулаагүй хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний иргэн, аж ахуй нэгж, аялал жуулчлалын компаниудад ирэх 
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жилүүдийн татварын хөнгөлөлт, урамшуулал олгох, эсвэл нийгмийн даатгалын 
сан болон бусад сангуудаар дамжуулан хөнгөлөлт үзүүлэх 

15. Цар тахлын нөлөөлөл хамгийн их хүртэж буй иргэд, аж ахуй нэгжүүдийн зээл, 
хүүгийн төлөлтийг хойшлуулах, хөнгөлөх боломж олгож буй арилжааны банк, 
банк бус байгууллагуудад орлогын татварын хөнгөлөлт, урамшуулал олгох, мөн 
татварыг хойшлуулах 

16. Цар тахлын нөлөөлөл бага буюу хүртэхгүй байгаа аж ахуй нэгжүүд дараагийн 
жилийн орлогын албан татвараа урьдчилан өгсөн тохиолдолд эдийн засгийн 
болон эдийн засгийн бус дэмжлэг үзүүлэх боломжийг нээх  

17. Автотээврийн дугаарын хязгаарлалтыг түр хугацаагаар цуцлах 

18. Барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон олон байгууллага, хувь 
хүмүүс сүүлийн хэдэн жилүүдэд бартерийн болон өр авлагын хэрсэн сүлжээнд 
орсон нөхцөл байдлыг бодитоор үнэлж, олон аж ахуй нэгж хаагдахаас 
сэргийлж нэг удаа шинээр нэмэлт эх үүсвэрийг шийдэж, бэлэн мөнгөний 
хомсдолд орж гацсан барилгын материал үйлдвэрлэгчид, худалдаалагчид болон 
барилгын ажил гүйцэтгэгчдийн гар дээр байгаа хөрөнгийг тухайн болон өмнөх 
жилүүдийн тайлан, харилцагчдын гэрээ хэлцлийг үндэслэн 8%-ийн болон бусад 
зээлийн бүтээгдэхүүн ашиглан борлуулах боломжийг олгох  

 

 

 

ХАВСРАЛТ 3. СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


