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үүлийн өдрүүдэд америк доллартай харьцах
төгрөгийн ханш 3.4 хувиар суларчээ. Нэг
доллар 1999 оны 1-р сард 1000, 2016 оны 5-р
сард 2000, 2017 оны 1-р сард 2500 болтлоо чангарч,
төгрөг суларсаар ирлээ. Сүүлийн хоёр жилд багахан
хэлбэлзсэн бөгөөд хэрэв нэг доллар 2500 төгрөг байх
ханшийг хэвийн, хүний биеийн халуунаар 36 хэм гэвэл
монголын эдийн засаг бага зэрэг халуурч эхэллээ.
Халууныг эмээр түр бууруулж болно. Энэ нь
Монголбанк (МБ) урьдын адил валютын нөөцөө

бууруулж, төгрөгөө татна гэсэн үг. Гэтэл МБ доллараа
бөөндөн зарж, ханшийн уналтыг тэгж зогсоохгүй
байгаа нь олон хүнийг, ялангуяа долларын зээлтэй
компаниудын эздийг ихээхэн цухалдуулж байна.
Халууныг түр бууруулж болох ч, цаад шалтгааныг
арилгахгүйгээр өвчнийг бүрэн эмчлэх аргагүй.
Манай эдийн засаг халуурах болсны
үнэн учрыг нь олж, засахгүйгээр МБ бүх нөөцөө
зарсан ч төгрөг суларч, доллар чангарсаар,
эдийн засаг унасаар байх болно.

ХАЛУУРЛЫН ГАДААД ШАЛТГААН
АНУ-ын Холбооны нөөцийн банк бодлогын хүүгээ
багаар өсгөж 2.5 хувь болгов.
Дээр нь Д.Трампын засаг захиргааны явуулж буй
бодлогын улмаас америкийн компаниуд нутаг руугаа
хөрөнгөө татаж эхэлснээр дэлхий даяар долларын
ханш чангарах боллоо. Туркийн лир, Аргентины песо
жишээ нь өндөр хурдтай унаж байна.
Хойд хөрш гэхэд л барууны хоригт хязгаарлагдаж,

рублийн ханшаа барихын тулд саяхнаас бензин,
түлшний экспортын үнээ өсгөж эхлэв. Урд хөршийн
юань сүүлийн жилд 8 хувь суларсан ч, одоохондоо
нүүрс, зэс, алтны импортын татвараа нэмээгүй ч, квот
тогтоож эхэлжээ.
Гэхдээ төгрөгийн ханш суларч буйн
гадаад шалтгаан нь дотоодтойгоо
харьцуулахад илт бага юм аа.
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ДОТООД ШАЛТГААН
Монгол улсын гадаад өрийг төлбөрийн чадвартай

гадаад

бондоор

хэрэгжүүлсэн

төслүүдийн

нь харьцуулахад дэндүү томорчээ. Өр болон хүүг нь

өгөөжийн тухай Засгийн газар бүрэн тайлан гаргаж

валютаар төлдөг учир төгрөгийн ханшид сөргөөр

чадахгүй байгаа нь зээлсэн хөрөнгөөрөө хэрэгжүүлсэн

нөлөөлсөөр байна.

төслөөсөө зээлээ эргүүлэн төлөх чадамжгүй болсныг

Монгол улсын нийт гадаад өр эдүгээ 27.7 тэрбум
америк доллар буюу эдийн засгаасаа даруй 2.5
дахин том болжээ. Үүнээс Засгийн газарт ногдох 8
тэрбум долларын өрийг хүүг нь бууруулан (ОУВСийн хөтөлбөр) зээлийг зээлээр төлдөг боллоо.
Засгийн газрын дотоод өр буурч байгаа ч, МБ-ны үнэт
цаасны хэмжээ илт томрох болжээ. Сарын хугацаатай
Төв банкны үнэт цаас (ТБҮЦ) энэ оны 9-р сарын 10ны байдлаар 4.2 их наяд төгрөг болсон нь 2 жилийн
өмнөхөөс 8 дахин томорчээ.
Төр засаг болон Төв банкны өр томорсоор байхад
төсвөө алдагдалтай төлөвлөн, төр орлогоосоо илүү
зарлага гаргасаар байна. Татвар өсч, төсвийн орлого
нэмэгдэж байгаа ч, хамгийн олон ажлын байр бий
болгодог хувийн хэвшлийг агшааж, ажилгүй болсон
иргэд гадаадад гарах боллоо.
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Мөн

илтгэж байна. Засгийн газар олон төсөлд үр ашиггүй,
ихээхэн хөрөнгө зарцуулсан нь хэрэгжээгүй, хэнд ч
хариуцлага хүлээлгэж чадахгүй болсон нь төгрөгийн
ханшийг сулруулж байна.
Төр засгийн удирдлагын авлига, алдаатай шийдвэрээс
үүдэлтэй олон улсын арбитрын шүүхээс ногдуулсан
олон зуун сая долларын торгуулиудыг Монгол улс
төлдөг болов.
Манай эдийн засаг түүхий эдийн үнээс үргэлж
хамаарч ирсэн бөгөөд уул уурхайн бус чиглэлээр эдийн
засгаа төрөлжүүлэн хөгжүүлэх арга ухааныг одоо хүртэл
олж чадахгүй байна. Ноолуураас гадна бага зэрэг мах
экспортлох болсон ч, дотоодын зах зээлийн үнээр
борлуулж байгаа нь хэтдээ ашиггүй юм.
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МӨНГӨНИЙ БОЛОН ТӨСВИЙН БОДЛОГО
Монголбанк нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн
тогтвортой байдлыг хангах, инфляцийг бага
байлгах үүрэгтэй. Эдүгээ инфляци 6.2 хувьтай
учир 10 хувьтай бодлогын хүүгээ бууруулж,
мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмж болох юм. Гэтэл
манай гол экспорт болох нүүрс, зэс, алтны үнэ
буурах хандлагатай байгаа учир бодлогын хүүг
бууруулахыг яарахгүй байна.
Банкууд гадаадаас долларын хямд зээл авч,
дотооддоо доллараар нь зээл олгож байна. Зээл
оны эхнээс 30 хувиар өссөн бөгөөд бүх зээлийн 40
хувь нь долларынх байна. Зээлдэгч, хүү нь бараг
арван хувиар бага учир, орлого нь төгрөгөөр атлаа
доллараар зээл авч байгаа нь ханшид бас нөлөөлж
байна. МБ долларын арилжааны банкуудын
муу зээлийн эрсдлийн санг 120 байсныг 150
хувь болгон, ханшийн зөрүүнээс үүсэх эрсдлийг
хуваалцах, төгрөгийн зээлийг түлхүү олгохыг
дэмжиж байна.
Монголын эдийн засаг 2018 онд таван сарын
өмнөх 3.8 биш, 6.4 хувиар өснө гэж өнгөрсөн долоо
хоногт Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) таамаглажээ.
Эдийн засаг сэргэж байгаа ч банкны чанаргүй,
муу зээлүүд эргэн төлөгдөхгүй байгаа нь анхаарал
татаж байна. Мөн импорт оны эхнээс 40 хувиар
өссөн нь долларын хэрэгцээг өсгөж, ханшийг бас
хөөрөгдөж байна.

Эдийн засаг, нийтийн засаглалын нөхцөл
байдал ийм байхад МБ валютын нөөцөө
багасган интервенц хийх нь нэг талаас
боломжгүй, нөгөө талаас импортын хагас
жилийн нөөцөө хангаж чадахгүй болно.
Монголын Засгийн газар гадаадаас зээлсэн
доллар тутмын тайланг гаргах, үр өгөөжийг нь
нэмэгдүүлэх, нэмж өр тавихгүй байх, төсвийн
зардлаа бууруулж, алдагдалгүй болгох, төрийн
худалдан авалтыг хариуцлагатай болгож, авлигаа
зогсоохгүй бол гадаад, дотоодын өрнөөс гарч
чадахгүй болж Зимбабве, Венесуэлийн замаар орох
магадлал өндөр байна. Төр засаг “хөнжлийнхөө
хэрээр хөлөө жийх” шаардлагатай.
2018.10.03
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл:
2018.09.30-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12
Дефакто Тоймын энэ дугаарт эдийн засагч
Т.Доржханд зочин тоймчоор оролцов.

2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ОНЦЛОГ
Өнгөрсөн Баасан гарагт Монгол улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн төслийг УИХ-д өргөн
барьсан. Үүнд 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлээс орлогыг 800 орчим тэрбум төгрөгөөр,
зардлыг 600 орчим тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн байна.

-

2019 оны төсвийн алдагдлыг 1.9 их наяд
төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний
5.4%. 2018 оны төсвийг 2.4 их наяд
төгрөгийн алдагдалтай байхаар тооцож
оруулж ирж байсан.

-

Төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг 9.6 их
наяд төгрөг буюу ДНБ-ий 27%

-

Зарлагыг 11.5 их наяд төгрөг буюу ДНБ-ий
32.8%.

2019 оны төсвийн төслийг цаг хугацаанд нь ЗГаас өргөн мэдүүллээ. Хуулийн дагуу бол 12-р сарын
1-ний дотор УИХ хэлэлцэж батлах ёстой.
Саяхан ОУВС-аас гаргасан дэлхийн эдийн
засгийн тоймоор 2019 онд дэлхийн эдийн засагт
нэлээн өөрчлөлт бий болох боломжтой байна
гээд дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг 0.2 функтаар
буулгасан байна. АНУ-ын эдийн засгийн өсөлтийг
0.2 хувиар, Хятадын эдийн засгийн өсөлтийг ч
мөн энэ хувиар буулгасан. Нэгэнт бид дэлхийн нэг
хэсэг тул гадаад эдийн засгийн орчин ямар байх
вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ.
Гадаад худалдаа одоогоор тогтвортой байгаа ч
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2019 онд бага зэрэг өөрчлөлт орох нь тодорхой
байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор 2019 оны төсвийг
нэлээн сайн базаж мэдүүлсэн болов уу гэж бодож
байна. Хамгийн авууштай нь ЗГ төсвийн сахилга
батыг бэхжүүлэхээр ажиллаж эхэлсэн. Ялангуяа
ОУВС-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд энэ ажил хийгдэж
байгаа. 2019 оны төсвийн алдагдал ДНБ-ий 5.4
хувьтай тэнцүү, хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл 8
хувь, өрийн хэмжээ ДНБ-ий 55.3 хувиар тус тус
туссан байгаа. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай
хуулийн тусгай шаардлагад өрийн хэмжээ ДНБий 75 хувиас доош, төсвийн алдагдал 6.9 хувиас
доош байх ёстой байдаг.
Ирэх жил бүтээн байгуулалтуудыг нэлээн
явуулах ба төсвийн хөрөнгө оруулалтыг өмнөхтэй
харьцуулахад 2 дахин өсгөж байгаа. Томоохон
төсөл, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр
гэрээ хэлцэл байгуулчихаад байна. Газрын тос
боловсруулах үйлдвэр, цэвэрлэх байгууламж,
замын төслүүд, аймаг орон нутгийн сургууль
цэцэрлэгийн
барилга
зэргийг
барихтай
холбоотойгоор 2 дахин өсгөж байгаа болов уу гэж
таамаглаж байна.
Сангийн сайдын мэдэгдлээр 1.3 их наяд
төгрөгийг гадаадын зээл тусламжийн эх үүсвэрт
зарцуулах ба энэ нь өмнөх оноос 2 дахин өссөн
дүн гэж мэдэгдсэн. Бид урсгал зардлаа барьж
чаддаггүй ба үр дүнд хөрөнгө оруулалтаа дандаа
царцааж байдаг тул би үүнийг сайн үзүүлэлт
гэж харж байгаа. Бидний зарцуулж байгаа 100
төгрөгийн 20 төгрөг нь л хөрөнгө оруулалт болж
байдаг. Тиймээс үүнийг өсгөнө гэдэг нь нэг талаас
зөв ч хөрөнгө оруулалтын өгөөж талаасаа манай
улс дэлхийд маш доогуур ордог. Австралийн
үндэсний их сургуулийн судалгаагаар бол өмнөх
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онд хамгийн доогуур үзүүлэлттэй байсан. Улс
төрийн системээс болж хөрөнгө оруулалтын өгөөж
маш муу байдаг.
Татварын багц хуулийг өргөн барьсан ч зарим
нь батлагдсан харин заримыг нь энэ намрын
чуулганаар батлах байх. Татварын байгууллагын
чадавхийг бэхжүүлэх шаардлага байгаа. Мөн
татварын системийг хялбар ойлгомжтой болгох ба
татварын хөнгөлөлт, урамшууллыг дэмжих замаар
татварын суурийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.
Төлбөрийн балансын асуудлаас болж гадаадын
хөрөнгө оруулалт тэрбум хүрэхгүй хэмжээнд явж

байгаа ба Оюутолгойн гүний уурхайн төсөл гээд
300 гаруй сая долларын хөрөнгө оруулалтаас өөр
дорвитой хөрөнгө оруулалт харагдахгүй байна.
Тиймээс ирэх жил аль болох гадны хөрөнгө
оруулалтыг улсдаа чиглүүлсэн, тэдэнд бизнес
эрхлэх боломжийг олгох ба үүний хүрээнд ААНОАТ,
уул уурхайн татвар зэрэгт олон зохицуулалт орсон
байх гэж найдаж байгаа. Ажлын байрыг бий болгох
чиглэлээр жижиг дунд үйлдвэр эрхэлдэг 1.5 тэрбум
төгрөг хүртэлх орлоготой бол орлогын албан
татварыг 1 хувь болгохоор төсөлд орсон байгааг
маш зөв гэж харж байна.

ЭРДЭНЭТИЙН ХЭРЭГ ЕР НЬ ДУУСАХ УУ?
Авлигатай тэмцэх газраас “Стандарт” банкны хэргээр 5 хүнийг шалгаж байгаа бөгөөд
Жаст группийн захирал асан Батхүү, Эрдэнэт үйлдвэрийн захирал асан Ганзориг, Мөнхжаргал,
Амарбат, Галбадрах нар юм. Гадны банкнаас орж ирсэн мөнгө Жаст компани болон түүний
хамаарал бүхий компаниудын үйл ажиллагаанд зарцуулагдсан нь тогтоогдсон. Тиймээс тэдгээр
компаниудад шалгалт хийж байна. Тухайн компанийн салбарууд бүх аймаг сумдад бий. Тэр бүрт
шалгалт хийж байгаа учраас энэ хэрэг удаан шалгагдаж байна гэсэн.
2016 оны сонгуулиас өмнө Эрдэнэтийн 49
хувийн асуудал гарч ирсэн. 2016 оны сонгуулийн
өмнө ЗГ шийдвэрээ гаргасан. МУ-ын олон улсын
конвенцид зохицуулсан хуулиар бол аливаа улсыг
төлөөлж гэрээ байгуулж байгаа тохиолдолд УИХ
батлаж, ЗГ хэрэгжүүлнэ гэдэг тодорхой заалт
байгаа. Эрдэнэт бол Монгол болон ОХУ-ын хамтын
эзэмшил буюу хамтын гэрээ, олон улсын гэрээгээр
зохицуулагддаг. Их хурлаар орж ЗГ асуудлаа
танилцуулаагүйгээс шалтгаалаад дур мэдэн
шийдвэр гаргаад хувийн секторт өгсөн нь өөрөө
буруу шийдвэр юм. 2 жил дараалан дээд шүүхээр
явж асуудал нь шийдэгдсэн ч гэлээ энэ бол зөв зүйл
биш. Олон улсын гэрээг байгуулахдаа ЗГ төлөөлөх
буюу харилцан бие биедээ бичиг солилцдог. Гэтэл
энэ процесс хийгдээгүй буюу ОХУ-ын нэг компани
МУ-ын ЗГ-т бичиг өгөөд түүн дээрээ үндэслээд
шийдвэр гаргачихсан процесс байгаа. Тиймээс
энэ процессуудаа засч залруулсны дараа иргэдэд
шилжүүлэх асуудал яригдана.

Эрдэнэт бол МУ-ын төсвийг нуруундаа үүрч
явсан, яваа нийт ард түмний өмч бөгөөд зэсийн
үнэ ч гэсэн бусад түүхий эдээс харьцангуй
тогтвортой байдаг буюу тогтвортой орлогыг бий
болгодог. ЗГ аливаа хуулийн этгээд, хувь хүнд
зээлийн баталгаа гаргана гэдэг нь олон улсад
маш ховор үзэгдэл, бүр онцгой тохиолдолд л
баталгаа гаргаж өгдөг. Мөн шийдвэрийг ЗГ
гаргаж, гаргасан шийдвэрийг төрийн өмчийн
хороо баталгаажуулаад удирдамжийг төрийн
өмчийн компанид өгөх ёстой. Тэгэхээр энэ мөн
л хулгай. Асуудал нь энэ өрөө Стандарт банкинд
төлөх ёстой ба энэ нь манай засаглал сул, авлига
ямар хэмжээнд явж байгаагийн үр дүн байхгүй
юу. Тиймээс бид төлбөрийг нь төлөөд дараа
нь тэр мөнгийг хаанаас, хэнээс буцаан авахаа
дотроо шийдэх ёстой. Зээл авсан Батхүү гэдэг
хүн хөрөнгөтэй л байх ёстой ба түүнийг нь олж
илрүүлээд энэ асуудалд оролцож хууль зөрчсөн
хүмүүсээр төлүүлэх арга хэмжээг бүрэн гүйцэд
авах шаардлагатай.
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ТӨГРӨГИЙН ХАНШ СУЛАРСААР БАЙХ УУ?
Долларын ханш өссөөр сүүлийн долоо хоногийн дотор 2525-аас 2560 төгрөг болчихлоо.
Төгрөгийн ханш суларч байгаад гадаад болон
дотоод гэсэн хоёр хүчин зүйл нөлөөлж байна
гэж харж байна. Гадаад хүчин зүйлийн хувьд
гадаад нөхцөл байдал тогтворгүй болж эхлэж
байна, АНУ Хятадын худалдааны дайн, 260 орчим
тэрбум долларын тарифын асуудал зэрэг нь МУ-д
нөлөөлж байна. АНУ-ын эдийн засаг 2016 оноос
хойш нэлээн сэргэсэн ба АНУ-ын ЗГ-аас төсвийн
тэлэх бодлого явуулсан ба эдийн засаг эрчимжиж,
ажлын байрны тоо эрс нэмэгдсэн байна. Цаашдаа
энэ байдлаараа хэт халж инфляци нэмэгдээд
ирвэл энэ нь АНУ-ын хувьд эрсдэл болохоор
Холбооны Нөөцийн Сангаас (ХНС) 8-р сараас эхлэн
эрчимтэй бодлого явуулж байна. ХНС бодлогын
хүүгээ 2.25 хүртэл өсгөсөн буюу 2015 оны сүүлээр
0.5 хувь байсан шүү дээ. Энэ оны 12-р сард 2.5
хувь, ирэх жил 3 хувь болно гээд зарлачихсан.
Тиймээс долларын ханш тэр хэмжээгээр чангарч
байгаа. Үүний эсрэг маш олон валютууд суларч
байгаа буюу өмнөд хөршөөс эхлээд хойд хөрш,
энэтхэгийн мөнгөн тэмдэгт орж байна. Энэ бол
жил орчим үргэлжилж байгаа үйл явц.
Миний бодлоор төгрөгийн ханш суларч байгаад
дотоод хүчин зүйлийн нөлөө их байгаа юм. Энэ
жил хувийн секторт олгосон зээлийн өсөлт өндөр
байгаа буюу 35-40 хувь хүртэл өссөн байна. Үүнийг
цааш үргэлжлүүлээд байвал дарамт болж хувирна.
Өнөөдрийн байдлаар гадаад валютын нөөц

боломжийн түвшинд байгаа. Олон улсын жишгээр
бол импортын 6 сарын хэрэгцээг хангахуйц байх
ёстой буюу манайх тэр түвшиндээ 3 тэрбум доллар
орчим нөөцтэй байна.
АНУ Хятадын худалдааны дайны сургаар,
ХНС-ийн шийдвэрийн үр дүнд доллар ирээдүйд
чангарна гэсэн төсөөллөөр валютын ханшийг
огцом хөөрөгддөг. Өөрөөр хэлбэл валют зарахгүй,
солихгүй, долларыг нөөцлөх байдлыг эхлүүлэхээр
төгрөгийн хадгаламжтай иргэд тодорхой түвшинд
очоод болгоомжлон бүгд хадгаламжаа доллар
болгох гээд хошуурчихдаг. Энэ нь бүр их дарамтыг
бий болгодог. Хэрвээ энэ байдал үргэлжлээд
байвал Монголбанк хатуу арга хэмжээ авах
хэрэгтэй.
Монголбанк долларыг бага багаар нийлүүлж
байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа энэ нь ард түмний
бодит орлоготой холбоотой асуудал шүү дээ.
Төсвийн тэлэлт яваад, зээл их хэмжээгээр гараад
эхлэхээр бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөх нөхцөл
бүрдэнэ. Иргэд гар дээрээ мөнгөтэй болоод
байхаар худалдан авалт их хийж эхлэнэ. Үр дүнд нь
инфляци өснө, үүний хариуд МБ бодлогын хүүгээ
өсгөнө, бодлогын хүүгээ өсгөвөл банкууд хүүгээ
өсгөнө, иргэдийн орлого буураад явна. Ямар ч
үед энэ бол сайн зүйл биш. Монголбанк мөнгөний
бодлогыг төсвийн бодлоготой уялдуулах хэрэгтэй.

Дефакто тоймын гол агуулгыг
хураангуйлан бэлтгэв
Тоймын бүрэн эхийг
jargaldefacto.com вебсайтаас
үзэх боломжтой.
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