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БНХАУ-ын эдийн засгийн өнөөгийн 

байдал



БНХАУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ НЬ МОНГОЛЫН ЭДИЙН 

ЗАСАГТ 4-6 САРЫН ХОЦРОГДОЛТОЙГООР НӨЛӨӨЛДӨГ

Тухайн цаг

БНХАУ-ын эдийн засаг
Хугацааны хоцрогдол
Гол нөлөөлөх сувгууд

Монгол улсын эдийн засаг

ДНБ-ий өсөлт
• ГШХО болон Хөрөнгө оруулалт
• Уул уурхайн экспортын эрэлт
• Импортын үнэ

ЭЗ-ийн орох урсгал (ГШХО)
Уул уурхайн салбарын
үйлдвэрлэл
Санхүүгийн орлого
Нийт экспортын үнийн дүн

Аж үйлдвэрийн салбарын
үйлдвэрлэлийн эрэлт

Инфляцийн
дарамт

• Бүтээгдэхүүний үнэ
• Экспортын эрэлт
• Хөрөнгийн биржэд бүртгэгдсэн

уул уурхайн компаниуд

Худалдааны тэнцэл
Бүтээгдэхүүний орлого
ГШХО
Санхүүгийн орлого

• Хүнс, Хувцасны үнэ
• Улирлын инфляцийн нөлөө
• Бусад импортын үнэ

ДНБ-ий
өсөлт

Экспорт

Инфляци
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Хүнсний үнэ
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• Импортын үнэ
• Голлон хүнс болон хувцас

Инфляци Инфляцийн дарамт
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БНХАУ-ААС ХАМГИЙН ХАМААРАЛ БҮХИЙ ЭДИЙН ЗАСАГ 

БОЛ МОНГОЛ УЛС
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Экспортынх нь 20-иос дээш хувь нь БНХАУ руу хийгддэг 20 улс 
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Уул уурхайн эдийн засгуудад БНХАУ-ын хямралын нөлөөлөл
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Далайд гарцгүй, хамгийн том эдийн засгуудын нэгтэй хиллэдэг зэрэг хүчин зүйлс нь Монголыг бусдаас хамгийн хараат эдийн засаг
болгодог. Ялангуяа бүтээгдэхүүний зах зээлийн хамаарал нь хамгийн эмзэг эдийн засаг болох гол шалтгаан болж байна.
Блүүмбергийн судалгаагаар Монгол бол Хятадаас хамгийн их хамааралтай эдийн засаг бөгөөд нийт экспортын 92% нь Хятад улс руу
гардгаас 90-ээс дээш хувь нь уул уурхайн бүтээгдэхүүн байдаг байна. 2011-2012 оны хооронд Хятадын эдийн засаг 1.4 хувиар
буурахад худалдааны хориг, ялангуяа нүүрсний экспортоос шалтгаалан Монголын эдийн засаг 5.2 хувиар буурсан.

Эх сурвалж: Bloomberg Briefs



Халдварт өвчний тархалтын
улмаас БНХАУ-ын эдийн засагт
ихээхэн алдагдал хохирол учирч
байна. Өчигдөрхөн Хятад улсын
Статистикийн байгууллагаас
гаргасан мэдээллээс үзэхэд тус
улсын аж үйлдвэрлэлийн
салбарын индекс 35,7 хувь
буюу түүхэн доод түвшинд хүрч
уналаа.

Аж үйлдвэрийн 

борлуулалтын индекс

(%)



Аж үйлдвэрийн бус PMI
үзүүлэлт 29.6 хувьд хүрч мөн
түүхэн дэх хамгийн доод
түвшинд хүрээд байна.

Аж үйлдвэрийн бус 

борлуулалтын индекс



КОВИД-19-ын эдийн засагт учруулах нөлөөлөл нь 
2003 оны САРС-ын үеийнхээс ч өндөр байх болно

БНХАУ дэлхийн эдийн засагт илүү их
интеграцчилагдсан

БНХАУ-ын эзэлж буй хувь

БНХАУ нь бараа бүтээгдэхүүний хамгын гол ипортлогч
Зарим бараа бүтээгдэхүүний нийт эрэлтэд БНХАУ-ын эзэлж

буй хувь

Эх сурвалж:  OECD Economic Outlook database; OECD Global FDI in figures (2019); World Bank Group (2019), Commodity Markets 

Outlook, October; and OECD calculations.
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Нийлүүлэлтийн гинжин 
хэлхээнд тулгарч буй эрсдэл

БНХАУ болон гол түншүүдийнх нь хоорондох Нэмүү өртөг шингэсэн худалдааны урсгал

Тээврийн хэрэгслийн салбар

Хятад улс руу гаргасан нэмүү өртөг шингэсэн экспортын хамаарал, тус улсын салбарын
нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувь.
Хятад улсаас оруулсан нэмүү өртөг шингэсэн импортын хамаарал, тус улсын салбарын
нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувь.
Салбарын нийт нэмүү өртөгт эзлэх хувь

Компьютер, электрон болон цахилгаан барааны салбар



Дэлхийн эдийн засагт учирч буй эрсдэл



БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлтийг
2020 он эцэст 5,8-6,0 хувьд хүрнэ
гэж Олон улсын банк, санхүүгийн
байгууллагууд таамаглаж байсан.
ЭЗХАБ-ын саяхан гаргасан дэлхийн
эдийн засгийн тоймд дурьдсанаар
корона-вирусын халдварын
тархалтын улмаас Хятад улсын
эдийн засгийн өсөлт 1,1 хувиар
буурч 4,9 хувьд хүрнэ гэж
таамаглал гаргажээ.

ЭЗХАБ-ын таамаглал

Монгол улсын эдийн засгийн 

өсөлт 1 %-иас хэтрэхгүй байх 

төлөвтэй байна



Гол илгээлт

• Коронавирусын тархалт нь дэлхий нийтийн хямралыг
үүсгэж болзошгүй

• Аялал жуулчлал, нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ, бараа
бүтээгдэхүүн зэрэгтэй холбоотой сөрөг дам нөлөөлөл
нэмэгдэж байна

• Худалдаа, улс төрийн хурцадмал байдлаас шалтгаалан
дэлхийн эдийн засаг эмзэг байдалтай байна

• Хязгаарлалтын арга хэмжээнүүд болон үл итгэх байдал
нь эдийн засгуудыг удаашруулна

• Томоохон үйлдвэрийн газрууд болон томоохон ажил
олгогчид дарамтанд орж байна



Их долоогийн мэдэгдэл

• “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.

• Олон улсын Валютын Сан, Дэлхийн банк болон бусад олон
улсын санхүүгийн байгууллагуудыг боломжит арга хэрэгслүүдээ
ашиглан КОВИД-19-ээс шалтгаалан үүдэж буй хүмүүнлэгийн
гарз хохирол, эдийн засгийн сорилтуудын эсрэг гишүүн
орнууддаа дээд хэмжээнд тусалж дэмжиж ажиллана хүссэн.



• Хамгийн их нөлөөлөлд автсан салбаруудад
хөрөнгө оруулах, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

• Аж ахуйн нэгжийн төрөл бүрийн татавараас
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 иргэдийг орлогыг
нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах

ЗГ-уудаас гаргаж буй 
шийдвэр, хөтөлбөр



Төв банкуудын мэдэгдэл 

Австрали 0.5% (-0.25%)
Малайз 2.5% (-0.25%)
Канад 1.75%
Польш 1.5%

Япон
$500 тэрбумаар ЗГ-ын бонд
худалдан авахаар болсон

Их британи
III/4 Санхүүгийн зах зээлийг
тогтворжуулахаар амласан



Монгол улсын эдийн засагт бий болсон 
эрсдэл, хандлага



• БНХАУ болон дэлхийн бусад улс орнуудад тархаж
байгаа халдварт өвчний тархалтын улмаас гадаад
худалдаа, улсын төсөв, эдийн засаг, бизнест үзүүлж
болох эрсдэл

• 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

Дэлхийн банкнаас гаргадаг           

Монгол улсын эдийн засгийн тойм



Гадаад худалдааны эргэлт, 

экспорт, импорт /2000-2019/



Нүүрсний экспорт /2011-2019/

Нүүрсний экспорт 2020 онд 42 сая тонн байхаар төлөвлөсөн.



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. 

Ажилгүйдлийн түвшин /2004-2018/



Эдийн засгийн эрсдэлийг удирдах санал



1. Макро эдийн засгийн тогтвортой байлгах
2. COVID-19 вирусын бизнест үзүүлж буй нөлөөллийг саармагжуулах
3. ЖДҮ-үүдэд дэмжлэг үзүүлэх замаар ажлын байрыг хадгалах
4. Иргэдийн худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх, хэрэглээг дэмжих
5. Хүнсний гол нэр төрлийн барааны нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах

Эдийн засгийн эрсдэлийг удирдах 21 санал

5 чиглэлийн 21 санал



1. Монгол банк бодлогын хүүгээ бууруулж, зах зээлд гаргах
зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

2. 2020 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг ач
холбогдлоор нь эрэмбэлэн хөрөнгө оруулалтын чухал бус
зардлуудыг танах (тухайлбал энэ онд эхлэх хөдөөгийн
соёлын төвүүдийн шинэ барилга, сумын захиргааны
конторын барилгын ажилд төсөвлөсөн 220 орчим тэрбум
төгрөг). Ийнхүү танасан зардлыг аж ахуйн нэгжүүдэд
олгосон зээлийн бүтцийн өөрчлөлт хийхэд хуваарилах

Макро эдийн засгийн тогтвортой байлгах



3. Үйл ажиллагааг нь зогсоосон, эсвэл хязгаарласан аж ахуйн
нэгжүүдийн НӨАТ, 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

COVID-19 вирусын бизнест үзүүлж буй 

нөлөөллийг саармагжуулах 



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 оруулалтаас танах зардал болон Төсвийн
тогтворжуулалтын сангаас шийдэх боломжтой гэж үзэж байна.

9. 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

ЖДҮ-үүдэд дэмжлэг үзүүлэх 

замаар ажлын байрыг хадгалах



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

ЖДҮ-үүдэд дэмжлэг үзүүлэх 

замаар ажлын байрыг хадгалах



14. “Эрдэнэс Тавантолгой” компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд
тараахаар шийдвэрлэсэн байгаа 200 орчим тэрбум төгрөгийн
ногдол ашгийг 4 дүгээр 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 дахь хэсэгт
заасан үйлчилгээний татвараас Татвар төлөгчийг 6 сарын хугацаанд
чөлөөлөх

17. Орон сууцны ипотекийн зээлийн үндсэн ба хүүгийн төлбөрийг
хорио цээрийн хугацаанд хойшлуулах

Иргэдийн худалдан авах чадварыг 

нэмэгдүүлэх, хэрэглээг дэмжих 



18. Хүнсний гол нэр төрлийн барааны өөр улсаас
импортлохтой болон тээвэрлэлттэй холбоотой гарах
нэмэлт зардлыг зөрүүг Засгийн газраас олгох

19. Импортоор оруулж ирэхэд төлөх Нэмэгдсэн өртгийн
албан татварыг төлөлтийг гурван сараас доошгүй сараар
хойшлуулах

20. Хүнсний гол нэр төрлийн барааны импортын
зориулалтаар хөнгөлөлттэй санхүүгийн эх үүсвэрийг
шийдвэрлэх

21. Гурилын үйлдвэрүүдийн импортлох хүнсний
улаанбуудайн квотыг 120000-150000 тонн болгож
нэмэгдүүлэх

Хүнсний гол нэр төрлийн барааны 

нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах 



Анхаарал тавьсанд баярлалаа.


