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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН ЖИЛ 
1 дүгээр сарын 1 – 12 дугаар сарын 31 

НЭРЛЭСЭН ХАНШ 
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх ханш) 

Мөнгөн тэмдэгт = Төгрөг (төг) 
1.00 ам.доллар  = 2,949 ТӨГ 
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ТАЛАРХАЛ 
 

Монгол Улсын эдийн засгийн тоймын энэ удаагийн дугаарыг ахлах эдийн засагч Жан Паскал Нганоу, 
эдийн засгийн шинжээч Батмөнхийн Ундрал, зөвлөх Жамбалын Ганбаатар, ахлах эдийн засагч Марк 
Чарьлз Дорфман, ахлах эдийн засагч, тэргүүлэх эдийн засагчийн үүрэг гүйцэтгэгч Ибрахим Саид 
Чоудхури нар бэлтгэв. Нийгмийн хамгааллын ахлах мэргэжилтэн  Норжинлхамын Монголмаа, 
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн салбарын тэргүүлэх мэргэжилтэн Роберт Ж. Паласиос нарын үнэтэй 
санал зөвлөмжийг тусгав. Эл тоймд эдийн засагч Ян Хуан, зөвлөх Энн-Лор Фрайкин, эдийн засагч 
Махама Самир Бандаого, ахлах эдийн засагч Эка Т. Вашакмаджэ нар хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв 
байдал, төв банкны хараат бус байдлын шинжилгээ, гадаад эдийн засгийн төлөв чиглэлээр үнэтэй хувь 
нэмэр оруулсан. Тоймыг Дэлхийн Банкны БНХАУ, Монгол Улс, БНСУ-ыг хариуцсан захирал ноён Мартин 
Рейзер, Бүсийн захирал ноён Хасан Заман, Макро эдийн засаг, төсвийн асуудал хариуцсан менежер 
ноён Себастян Экардт, Монгол Улс дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев нарын удирдлага дор бэлтгэв. 
Тайланд туслалцаа үзүүлж хамтарч ажилласан Төмөрийн Сүхчимэг (туслах ажилтан), Баатархүүгийн 
Индра (гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан) нарт багийн зүгээс талархлаа илэрхийлж байна.  

Энэхүү тоймд гарсан Дэлхийн Банкны ажилтнуудын дүгнэлт, тайлбар нь Дэлхийн Банкны гүйцэтгэх 
зөвлөл, эсвэл төлөөлж буй засгийн газрынхаа байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно. Дэлхийн Банк 
болон түүний Монгол дахь үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг 
https://www.worldbank.org/en/country/mongolia холбоосноос авна уу. Энэхүү баримт бичигтэй 
холбоотой санал шүүмжээ Жан Паскал Нганоуд ирүүлнэ үү (jnganou@worldbank.org). Тус тоймд 
ашигласан тоо, мэдээллийн хамрах хугацаа 2022 оны 3-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгов. 
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ТАЛАРХАЛ 
 

Монгол Улсын эдийн засгийн тоймын энэ удаагийн дугаарыг ахлах эдийн засагч Жан Паскал Нганоу, 
эдийн засгийн шинжээч Батмөнхийн Ундрал, зөвлөх Жамбалын Ганбаатар, ахлах эдийн засагч Марк 
Чарьлз Дорфман, ахлах эдийн засагч, тэргүүлэх эдийн засагчийн үүрэг гүйцэтгэгч Ибрахим Саид 
Чоудхури нар бэлтгэв. Нийгмийн хамгааллын ахлах мэргэжилтэн  Норжинлхамын Монголмаа, 
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн салбарын тэргүүлэх мэргэжилтэн Роберт Ж. Паласиос нарын үнэтэй 
санал зөвлөмжийг тусгав. Эл тоймд эдийн засагч Ян Хуан, зөвлөх Энн-Лор Фрайкин, эдийн засагч 
Махама Самир Бандаого, ахлах эдийн засагч Эка Т. Вашакмаджэ нар хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв 
байдал, төв банкны хараат бус байдлын шинжилгээ, гадаад эдийн засгийн төлөв чиглэлээр үнэтэй хувь 
нэмэр оруулсан. Тоймыг Дэлхийн Банкны БНХАУ, Монгол Улс, БНСУ-ыг хариуцсан захирал ноён Мартин 
Рейзер, Бүсийн захирал ноён Хасан Заман, Макро эдийн засаг, төсвийн асуудал хариуцсан менежер 
ноён Себастян Экардт, Монгол Улс дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев нарын удирдлага дор бэлтгэв. 
Тайланд туслалцаа үзүүлж хамтарч ажилласан Төмөрийн Сүхчимэг (туслах ажилтан), Баатархүүгийн 
Индра (гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан) нарт багийн зүгээс талархлаа илэрхийлж байна.  

Энэхүү тоймд гарсан Дэлхийн Банкны ажилтнуудын дүгнэлт, тайлбар нь Дэлхийн Банкны гүйцэтгэх 
зөвлөл, эсвэл төлөөлж буй засгийн газрынхаа байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно. Дэлхийн Банк 
болон түүний Монгол дахь үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг 
https://www.worldbank.org/en/country/mongolia холбоосноос авна уу. Энэхүү баримт бичигтэй 
холбоотой санал шүүмжээ Жан Паскал Нганоуд ирүүлнэ үү (jnganou@worldbank.org). Тус тоймд 
ашигласан тоо, мэдээллийн хамрах хугацаа 2022 оны 3-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгов. 
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ХУРААНГУЙ 
Эдийн засгийн сүүлийн үеийн үйл явдал 

Монгол Улсын эдийн засгийн сэргэлт 2021 онд сул байв. Эдийн засаг 2021 оны эхэнд эрчимтэй сэргэж 
байсан боловч гадаад худалдааны салбарт учирсан хүндрэл бэрхшээлээс шалтгаалан эдийн засгийн 
өсөлт сүүлийн 3 улиралд зогсонги байдалд оров. Ийнхүү 2020 онд эдийн засгийн өсөлт 4.4 хувиар 
агшаад байсан бол 2021 онд ердөө 1.4 хувиар л өсжээ. Гадаад худалдааны саатал эхлэхээс өмнө оны 
эхний улиралд нүүрс олборлолт эрчимжиж, зэсийн хүдрийн агууламж сайжирсан болон үйлчилгээний 
салбар сэргэсэн нь эдийн засгийн өсөлтийг голлон дэмжжээ. Үйлчилгээний салбар (эрүүл мэнд, 
мэдээлэл харилцааны технологи, худалдаа, зочид буудал болон ресторан, түүнчлэн санхүүгийн 
үйлчилгээ) 2021 оны ДНБ-ий 1.8 нэгж хувийг бүрдүүлсэн нь 2021 оны 2 дугаар хагасаас Ковид-19-тэй 
холбоотой дотоод хязгаарлалтуудыг сулруулж эхэлсний илрэл юм. Харин эсрэгээрээ аж үйлдвэрийн 
салбар зогсонги байдалд орсон бол хилийн боомтуудын доголдлоос шалтгаалан барилгын материалын 
нийлүүлэлт тасалдаж барилгын салбар уналтад оров. Малын өвчин болон цаг агаарын тааламжгүй 
нөхцөлөөс шалтгаалан хөдөө аж ахуйн салбар мөн агшсан байна.  

Эрэлтийн хувьд үндсэн хөдөлгөгч хүчин зүйл нь хөрөнгийн нийт хуримтлал байсан ч үүний дийлэнхийг 
уул уурхайн түүхий эдийн материаллаг нөөц бүрдүүлсэн байна. Хөрөнгө оруулалт дорвитой сэргэсэн ч 
түүнийг үндсэндээ олборлосон нүүрсний нөөц нэмэгдсэн нь тодорхойлжээ. Энэ нь Ковид-19 цар 
тахлаас үүдэн хилийн боомтын үйл ажиллагаа доголдож, БНХАУ руу хийх экспорт тасалдсантай 
холбоотой. Тухайлбал, материаллаг хөрөнгийн нөөц 2020 онд ДНБ-ий 8.5 хувьд хүрч байсан бол 2021 
онд ийнхүү 13.4 хувьд хүрч өссөн байна. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ГХШО) болон Засгийн 
газраас эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон хөнгөлөлттэй зээл нь уул уурхайн салбар 
болон үйлчилгээний салбарын хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжжээ.  

Боомтын үйл ажиллагаа болон өрхийн хөдөлмөртэй холбоотой орлогод үзүүлэх цар тахлын нөлөө 
сунжирснаар хэрэглээ болон цэвэр экспортод сөргөөр нөлөөлөв. Засгийн газраас орлогыг тасралтгүй 
дэмжсэн ч Ковид-19 цар тахалтай холбоотой хязгаарлалтууд хөл хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, эрчимжиж 
буй инфляц бодит орлогыг танаж, өрхүүд тодорхойгүй байдлаас болгоомжлон хуримтлалаа ахиулж 
байсантай холбоотойгоор хувийн хэрэглээ доогуур түвшинд хадгалагджээ. Тодруулбал, өрхийн 
хэрэглээ 6.6 хувиар буурснаас гол төлөв шалтгаалан эцсийн хэрэглээ 2021 онд 4 хувиар агшсан 
тооцоололтой байна. Уул уурхайн түүхий эдийн үнэ өсөж Монгол Улс тодорхой хэмжээний ашиг хүртсэн 
боловч, Ковид-19 цар тахлаас үүдэн БНХАУ-тай хийх худалдаанд доголдол үүссэн нь үнийн эерэг 
нөлөөнөөс давж, улмаар цэвэр экспорт ДНБ-ий өсөлтийг бууруулах чиглэлд нөлөөлжээ.  

Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр 2021 оны турш хөдөлмөрийн захын идэвхжил сул байв. 
Ойролцоогоор 60,000 ажлын байр алдагдсаны улмаас нийт ажил эрхлэлт 2021 онд өмнөх оноос 5 
хувиар буурчээ. 2021 онд хэрэгжүүлсэн эдийн засгийг сэргээх арга хэмжээний нөлөөгөөр 168,000-
230,000 ажлын байрыг авч үлдээгүй бол ажилгүйдлийн түвшин хавьгүй муу үзүүлэлттэй байх байв. 
Харин цар тахалтай холбоо бизнесийн үйл ажиллагааны хязгаарлалтууд алгуур цуцлагдаж эхэлснээр 
хүмүүс хөдөлмөрийн зах зээлд эргэн ирж ажиллах хүчний оролцооны түвшин 2021 оны 1 дүгээр 
улиралд 55 хувиас 2021 оны 4 дүгээр улиралд 58 хувь болон сайжирч байна.  

Инфляц 2021 онд өсөж, төлбөрийн тэнцэл муудаж байсан ч мөнгөний бодлогын төлөв байдал сул байв. 
Боомтын үйл ажиллагаа тасалдаж, нэвтрүүлэх чадвар, нийлүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлсний зэрэгцээ 
дотоодын зээлийн өсөлтөөс шалтгаалан 2022 оны 3 дугаар сарын байдлаар жилийн инфляц 14.4 хувь 
болж эрс өсөв. Монгол Улсын хэрэглээний сагсны бараг тэн хагасыг импортын бараа бүрдүүлэх тул 
худалдааны тасалдал, логистикийн хүндрэл бэрхшээлүүд нь импортын үнийн өсөлтийг дагуулав. 
Хэлбэлзэл ихтэй хүнс болон шатахууны үнийг хассан суурь инфляц мөн эрчимжиж 2021 оны 12 дугаар 
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сард жилийн 12.7 хувь, 2022 оны 3 дугаар сард 15.8 хувьд хүрсэн байна. Бодит ханш үлэмж чангарч, 
экспорт саарсан нь урсгал тэнцлийн алдагдлыг нэмэгдүүлж, гадаад валютын нийт албан нөөц буурахад 
хүргэв. Гадаад валютын албан нөөц 2021 оны дунд үед 7 сарын импортын хэрэгцээг хангах түвшинд 
байсан бол 2022 оны 2 дугаар сард  3.7 сарын импортын хэрэгцээг хангахаар байв.  

Украинд болж байгаа дайн нь Монгол Улсын гадаад секторын дарамтыг нэмэгдүүлэн Монголбанкнаас 
бодлогоо чангаруулахад хүргэв. Украины дайнаас үүдэн зах зээлийн хүлээлт, итгэлцэл суларсан явдал, 
хилийн боомтуудын байнгын гацаа, тасалдал нь гадаад валютын эрэлтийг эрчимжүүлснээр банкнууд 
валютын гүйлгээний дүнг хязгаарлахад хүргэж, Монголын болон гадаадын компаниудын импортын 
төлбөр тооцоонд сөргөөр нөлөөлөв. Энэ дарамтыг зөөлрүүлэх үүднээс төв банк бодлогынхоо хүүг 
сүүлийн 4 сарын хугацаанд нийтдээ 3 нэгж хувиар нэмэгдүүлсэн ч бодит хүү сөрөг утгатай хэвээр байна.   

Сүүлийн 2 жил эрчтэй тэлсний дараа төсвийн бодлогын орон зай хумигдаж, төсвийн тэнцвэргүй байдал 
хадгалагдсанаар урт хугацааны тогтвортой байдлыг эрсдэлд оруулж байна. 2021 онд төсвийн зардал 
нэмэгдэхэд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэн, хавтгайруулан олгосон нь голлон 
нөлөөлжээ. Гэсэн хэдий ч татварын өрийн нэг удаагийн барагдуулалттай (ДНБ-ий 2.3 хувь) 
холбоотойгоор төсвийн нийт алдагдал ДНБ-ий 3.1 хувь хүртэл буурав. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн 
хөтөлбөрийг Ирээдүйн өв сан (ИӨС)-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа нь төсвийн бодлогын зохистой 
хэмж хэмжээг сулруулан урт хугацааны тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлж байна.  

Төсвөөс иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлсэн томоохон дэмжлэг нь улсын өр сүүлийн 2 жилийн 
хугацаанд эрс өсөхөд нөлөөлжээ. Эдийн засгийг дэмжих төсвийн болон төсөвтэй адилтгах арга хэмжээ 
нь улсын өрийг 2021 онд ДНБ-ий 81 хувь хүртэл өсгөсөн билээ. Хэрэв Хятадын Ардын Банк (ХАБ)-тай 
байгуулсан своп хэлцлийн 1.8 тэрбум ам.долларыг оруулан тооцвол улсын өрийн харьцаа улам 
нэмэгдэж 2021 оны эцэст ДНБ-ий 92 хувьд хүрэхээр байна. 

Хэтийн төлөв ба эрсдэлүүд 

Хил боомтын саатал, Украины дайны нөлөөтэй холбоотойгоор 2022 онд Монголын эдийн засаг 2.5 
хувиар өсөх төлөвтэй. Хил боомтын доголдол арилсан тохиолдолд энэ оны сүүл рүү нүүрсний экспорт 
сэргэх боломжтой. Монголын хамгийн том зэсийн орд болох Оюу толгойн зэсийн хүдрийн агууламж 
буурснаар 2022 онд уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүний өсөлт түр хугацаанд саарахаар байна. Эдийн 
засаг сэргэхийн хэрээр хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал алгуур сайжирч дотоодын эрэлтийг 
дэмжихээр байгаа ч өндөр инфляц өрхийн бодит орлого, хэрэглээг хязгаарлан эдийн засгийн 
сэргэлтийг хазаарлахаар байна. Үндсэн хөрөнгийн хуримтлал цар тахлын өмнөх үеийн дундажтай 
харьцуулахад алгуур өснө. Үүнд Рио Тинто компанитай хийсэн хэлэлцээр голлон нөлөөлж, ГШХО-ын 
дотогшлох урсгалыг тогтворжуулахаар байна. Энэхүү хөрөнгө оруулалт нь богино хугацаанд барилга 
болон үйлчилгээний салбарыг тэтгэх бол урт хугацаанд уул уурхайн олборлолтын хүчин чадлыг 
ахиулахаар байна. Дунд хугацаанд эдийн засгийн өсөлт хурдсах ба 2023 оны хоёр дугаар хагаст Оюу 
толгойн гүний уурхайн олборлолт эхлэхтэй холбоотойгоор 2023-24 онуудад 6 хувь давахаар байна.  

Төсвийн алдагдал батлагдсан түвшнээсээ давна хэмээн таамаглаж байна. Түүхий эдийн дэлхийн зах 
зээлийн үнэ өндөр түвшинд байлаа ч хил боомтуудын үйл ажиллагаа жигдрэхгүй бол төсвийн алдагдлыг 
бууруулах нь тун ярвигтай байх болно. Бидний таамаглалаар төсвийн нийт алдагдал 2022 онд ДНБ-ий 
5 хувьд хүрэх ба үүнд хөрөнгийн зардал, цар тахалтай холбоотой үргэлжилж буй зарим дэмжлэг, 
тэтгэврийн нэмэгдэл (ДНБ-ий 1.5 орчим хувиар) нөлөөлнө. Харин 2023-24 онд төсвийн нийт алдагдал 
ДНБ-ий 4.6 хувьд хүрч буурахаар байна. 2022 онд ДНБ-ий 84 хувьд хүрч өсөх улсын өрийг (Монголбанк 
болон ХАБ хооронд байгуулсан своп шугамыг хасвал) тогтворжуулахад төсвийн консолидац буюу 
төсвийн алдагдлыг бууруулах, өрийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэхгүй байхад чиглэгдсэн бодлого 
шаардлагатай.  
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сард жилийн 12.7 хувь, 2022 оны 3 дугаар сард 15.8 хувьд хүрсэн байна. Бодит ханш үлэмж чангарч, 
экспорт саарсан нь урсгал тэнцлийн алдагдлыг нэмэгдүүлж, гадаад валютын нийт албан нөөц буурахад 
хүргэв. Гадаад валютын албан нөөц 2021 оны дунд үед 7 сарын импортын хэрэгцээг хангах түвшинд 
байсан бол 2022 оны 2 дугаар сард  3.7 сарын импортын хэрэгцээг хангахаар байв.  

Украинд болж байгаа дайн нь Монгол Улсын гадаад секторын дарамтыг нэмэгдүүлэн Монголбанкнаас 
бодлогоо чангаруулахад хүргэв. Украины дайнаас үүдэн зах зээлийн хүлээлт, итгэлцэл суларсан явдал, 
хилийн боомтуудын байнгын гацаа, тасалдал нь гадаад валютын эрэлтийг эрчимжүүлснээр банкнууд 
валютын гүйлгээний дүнг хязгаарлахад хүргэж, Монголын болон гадаадын компаниудын импортын 
төлбөр тооцоонд сөргөөр нөлөөлөв. Энэ дарамтыг зөөлрүүлэх үүднээс төв банк бодлогынхоо хүүг 
сүүлийн 4 сарын хугацаанд нийтдээ 3 нэгж хувиар нэмэгдүүлсэн ч бодит хүү сөрөг утгатай хэвээр байна.   

Сүүлийн 2 жил эрчтэй тэлсний дараа төсвийн бодлогын орон зай хумигдаж, төсвийн тэнцвэргүй байдал 
хадгалагдсанаар урт хугацааны тогтвортой байдлыг эрсдэлд оруулж байна. 2021 онд төсвийн зардал 
нэмэгдэхэд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэн, хавтгайруулан олгосон нь голлон 
нөлөөлжээ. Гэсэн хэдий ч татварын өрийн нэг удаагийн барагдуулалттай (ДНБ-ий 2.3 хувь) 
холбоотойгоор төсвийн нийт алдагдал ДНБ-ий 3.1 хувь хүртэл буурав. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн 
хөтөлбөрийг Ирээдүйн өв сан (ИӨС)-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа нь төсвийн бодлогын зохистой 
хэмж хэмжээг сулруулан урт хугацааны тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлж байна.  

Төсвөөс иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлсэн томоохон дэмжлэг нь улсын өр сүүлийн 2 жилийн 
хугацаанд эрс өсөхөд нөлөөлжээ. Эдийн засгийг дэмжих төсвийн болон төсөвтэй адилтгах арга хэмжээ 
нь улсын өрийг 2021 онд ДНБ-ий 81 хувь хүртэл өсгөсөн билээ. Хэрэв Хятадын Ардын Банк (ХАБ)-тай 
байгуулсан своп хэлцлийн 1.8 тэрбум ам.долларыг оруулан тооцвол улсын өрийн харьцаа улам 
нэмэгдэж 2021 оны эцэст ДНБ-ий 92 хувьд хүрэхээр байна. 

Хэтийн төлөв ба эрсдэлүүд 

Хил боомтын саатал, Украины дайны нөлөөтэй холбоотойгоор 2022 онд Монголын эдийн засаг 2.5 
хувиар өсөх төлөвтэй. Хил боомтын доголдол арилсан тохиолдолд энэ оны сүүл рүү нүүрсний экспорт 
сэргэх боломжтой. Монголын хамгийн том зэсийн орд болох Оюу толгойн зэсийн хүдрийн агууламж 
буурснаар 2022 онд уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүний өсөлт түр хугацаанд саарахаар байна. Эдийн 
засаг сэргэхийн хэрээр хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал алгуур сайжирч дотоодын эрэлтийг 
дэмжихээр байгаа ч өндөр инфляц өрхийн бодит орлого, хэрэглээг хязгаарлан эдийн засгийн 
сэргэлтийг хазаарлахаар байна. Үндсэн хөрөнгийн хуримтлал цар тахлын өмнөх үеийн дундажтай 
харьцуулахад алгуур өснө. Үүнд Рио Тинто компанитай хийсэн хэлэлцээр голлон нөлөөлж, ГШХО-ын 
дотогшлох урсгалыг тогтворжуулахаар байна. Энэхүү хөрөнгө оруулалт нь богино хугацаанд барилга 
болон үйлчилгээний салбарыг тэтгэх бол урт хугацаанд уул уурхайн олборлолтын хүчин чадлыг 
ахиулахаар байна. Дунд хугацаанд эдийн засгийн өсөлт хурдсах ба 2023 оны хоёр дугаар хагаст Оюу 
толгойн гүний уурхайн олборлолт эхлэхтэй холбоотойгоор 2023-24 онуудад 6 хувь давахаар байна.  

Төсвийн алдагдал батлагдсан түвшнээсээ давна хэмээн таамаглаж байна. Түүхий эдийн дэлхийн зах 
зээлийн үнэ өндөр түвшинд байлаа ч хил боомтуудын үйл ажиллагаа жигдрэхгүй бол төсвийн алдагдлыг 
бууруулах нь тун ярвигтай байх болно. Бидний таамаглалаар төсвийн нийт алдагдал 2022 онд ДНБ-ий 
5 хувьд хүрэх ба үүнд хөрөнгийн зардал, цар тахалтай холбоотой үргэлжилж буй зарим дэмжлэг, 
тэтгэврийн нэмэгдэл (ДНБ-ий 1.5 орчим хувиар) нөлөөлнө. Харин 2023-24 онд төсвийн нийт алдагдал 
ДНБ-ий 4.6 хувьд хүрч буурахаар байна. 2022 онд ДНБ-ий 84 хувьд хүрч өсөх улсын өрийг (Монголбанк 
болон ХАБ хооронд байгуулсан своп шугамыг хасвал) тогтворжуулахад төсвийн консолидац буюу 
төсвийн алдагдлыг бууруулах, өрийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэхгүй байхад чиглэгдсэн бодлого 
шаардлагатай.  
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Гадаад дарамт, инфляц нэмэгдэж байгаа тул мөнгөний бодлого чангарах хүлээлттэй байна. Ойрын хоёр 
жилд дэлхийн санхүүгийн зах зээлээс эх үүсвэр босгох нөхцөл чангарч, том дүнтэй гадаад өрийн эргэн 
төлөлт тулж, урсгал тэнцлийн алдагдал өндөр түвшинд хадгалагдахын хэрээр гадаад секторын дарамт 
нэмэгдэхээр хүлээгдэж байна. Инфляцын түвшин зорилтот түвшнээс мэдэгдэхүйц давсан, гадаад 
тэнцвэргүй байдал нэмэгдэж байгаа, бодит хүү сөрөг утгатай байгааг харгалзан үзвэл 2022 онд үнийн 
тогтвортой байдлыг хангах зорилтын хүрээнд мөнгөний бодлогыг цаашид ч чангаруулах нь зүйтэй.  

Эдийн засгийн суурь төсөөллийн хувьд тодорхой бус байдал өндөр, сөрөг эрсдэл давамгайлж байна. 
Муу хувилбараар буюу Монгол-Хятадын хил боомтуудын гацаа энэ оны турш арилахгүй, Украины 
дайнаас шалтгаалан түлш шатахууны үнэ өндөр түвшинд хадгалагдаж, дэлхийн санхүүгийн зах зээлээс 
эх үүсвэр татах боломж эрчимтэй хумигдах тохиолдолд Монголын эдийн засаг 2022 онд ердөө 0.7 
хувиар өсөж болзошгүй. Таамаглалын энэ гутранги хувилбар хэрэгжвэл улсын төсвийн орлого дутаж, 
алдагдал улам нэмэгдэнэ. Мөн, дэлхийн санхүүгийн зах зээлээс эх үүсвэр татах нөхцөл чангарснаар 
2023 онд эргэн төлөгдөх бондуудыг дахин санхүүжүүлэхэд хүндрэлтэй болно.  

Тогтворгүй байдал, эрсдэлүүд ийнхүү нэмэгдэж байгаа нь макро эдийн засгийн бодлогод зохих 
тохиргоо хийх шаардлагатайг харуулна. Мөнгөний бодлогын үндсэн зорилтыг инфляцын хүлээлтийг 
бууруулахад эргүүлэн чиглүүлэх шаардлагатай. Бодлогын хүүг цаашдаа нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ 
төсөвтэй адилтгах арга хэмжээнээс гарах, төв банкны үйл ажиллагааны хараат бус байдлыг хангах нь 
зүйтэй. Монгол Улс импортоос үлэмж хамааралтай, ханшийн инфляцад үзүүлэх сувгийн нөлөө өндөр 
тул чөлөөтэй хөвөгч ханшийн дэглэмээс болгоомжлох нь ойлгомжтой. Гэхдээ өнөөгийн валютын 
интервенц, валютын хязгаарлалтуудыг удаан хугацаанд тогтвортой хадгалах боломжгүй бөгөөд зах 
зээлийн итгэлцэлд сөргөөр нөлөөлж, долларжилтыг өдөөх эрсдэлтэй. Гадаад, дотоод өрийг 
тогтворжуулахад төсвийн алдагдал, өрийн хуримтлалыг бууруулахад чиглэсэн төсвийн бодлого 
шаардлагатай байна. Төсвийн дэмжлэгийг зөвхөн зорилтот бүлэгт буюу орлого багатай, ядуу иргэдэд 
чиглүүлснээр нэг талаас эмзэг өрхүүдээ дэмжих, нөгөө талаас төсвийн тэнцвэргүй байдлыг 
гааруулахгүй байх ач холбогдолтой.  

Бүтцийн реформ хийснээр эдийн засгийн төрөлжсөн, тиймээс илүү тогтвортой өсөлтийн суурийг дунд 
хугацаанд бүрдүүлэх боломжтой. Худалдааны болон тээвэрлэлтийн зардлыг хямдруулах, гадаад 
дотоодын хөрөнгө оруулагчдад дэмжлэг үзүүлэх, үнэ тарифын реформыг гүйцэтгэх замаар сэргээгдэх 
эрчим хүчний салбарт хийх хувийн хөрөнгө оруулалтыг өөгшүүлэн дэмжихэд тэргүүн зэргийн ач 
холбогдол өгвөл зохино. Эцэст нь, санхүүгийн секторын реформууд нь банкнуудын хувьцаа гарган 
нийтийн компани болохтой холбоотойгоор банкнуудын өөрийн хөрөнгийн бодит үнэлгээг хийх, 
санхүүгийн шинэ хэрэгслүүдтэй холбоотой эрсдэлүүдийг (тухайлбал, виртуал активууд) бууруулах ажил 
дээр төвлөрвөл зохино.  

Онцлох сэдэв: Монгол Улсын тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн  тогтвортой байдал 

Хэдийгээр Монгол Улсын тэтгэврийн тогтолцоо нь хамралтын түвшин өндөртэй ч, нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийн хувь хэмжээ, тэтгэврийн зардлыг тооцвол санхүүгийн хувьд тогтворгүй болохоор байна. 
Өнөөгийн хуваарилалтын тогтолцоогоор татан төвлөрүүлсэн шимтгэлийн орлого, тэтгэврийн зардлын 
зөрүүг ДНБ-ий 2.8 хувьтай тэнцэх хэмжээний улсын төсвийн дэмжлэгээр санхүүжүүлж байна. 
Тогтолцооны параметр үзүүлэлтүүдийг шинэчлэхгүй бол улсын төсвийн татаас хурдацтай нэмэгдэж, 
2030 он гэхэд ДНБ-ий 6.8 хувь, 2050 он гэхэд ДНБ-ий 11.3 хувьд хүрэхээр байна. 

Тэтгэврийн тогтолцоонд параметрийн өөрчлөлт хийж чадвал санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах 
боломж бүрдэнэ. Тухайлбал, (i) тэтгэврийн хэмжээг (мөн тэтгэврийн доод хэмжээг) инфляцын түвшнээр 
индексжүүлбэл тэтгэврийн хэмжээг урьдчилан таамаглагдахуйц болгож, итгэлцлийг нэмэгдүүлж, улмаар 
2022 оны эхэн үед хэрэгжүүлсэн шиг тухайн үеийн, гэнэтийн нэг удаагийн шинж чанартай зохицуулалт 
хэрэглэх шаардлагагүй болно; (ii) тэтгэвэрт гарах насыг 65 нас хүртэл аажмаар нэмэгдүүлэх, ингэхдээ 
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тэтгэврийн насыг шимтгэл төлсөн байх хугацаатай зэрэгцүүлж холбохгүй байх, эрт тэтгэвэрт гарах 
тохиолдолд тэтгэврийн хэмжээг актуар тооцооллын дагуу эрх тэгш зарчмаар бууруулах; (iii) шимтгэлийн 
хувь хэмжээг 2008 оноос өмнөх түвшинд буюу нийт цалин, хөлсний 19 хувьд аажмаар хүргэж 
нэмэгдүүлэх; (iv) тэтгэвэр бодохдоо даатгуулагчийн хамгийн өндөр цалин, хөлс мэдүүлсэн долоон 
жилийн дунджаас тооцож байгааг даатгуулагчийн насан туршийн цалин, хөлсний дунджаас тооцдог 
болох зэрэг өөрчлөлтийг нэрлэж болно. Үүнээс гадна, шимтгэлд суурилсан бүрэн хуримтлалын 
тогтолцоог (ШСБХТ) хөгжүүлье гэвэл, эхлээд сайн дурын, нэмэлт тэтгэврийн давхарга хэлбэрээр 
нэвтрүүлэх,  эсвэл эдүгээ үйлчилж буй хуваарилалтын тогтолцоонд төвлөрүүлж буй шимтгэлээр биш 
харин нэмэлт шимтгэлээр санхүүжүүлэх нь зүйтэй. 

Хүснэгт ES.1. Макро эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд 

  2019 2020 2021 2022f 2023f 2024f 
Бодит ДНБ-ий өсөлт 5.5 -4.4 1.4 2.5 5.8 6.8 

Инфляц (ХҮИ, жилийн дундаж) 7.3 3.7 7.1 10.5 7.5 6.8 

Урсгал дансны тэнцэл (ДНБ-ий %) -15.2 -4.3 -12.7 -15.6 -13.8 -11.6 

Нэгдсэн төсвийн тэнцэл (ДНБ-ий %) 1.4 -9.4 -3.1 -4.8 -4.8 -4.4 

Засгийн газрын өр (ДНБ-ий %) 68.4 77.3 79.5 83.6 81.7 80.0 

Эх сурвалж: Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Засгийн газрын өрийн хэмжээнд Монголбанкны Хятадын Ардын Банктай байгуулсан своп хэлцлийн дүн (ДНБ-
ий 12 хувь), Хөгжлийн банкны гадаад бонд  (ДНБ-ий 5 хувь)-ыг оруулаагүй болно. 

 
Зураг ES.1 Голлох үзүүлэлтүүд 

 
 

 

Олборлосон нүүрсний овоолго хуримтлагдаж, уул 
уурхайн үйлдвэрлэл оны сүүлийн хагаст огцом агшлаа … 

…  боомтын саатал экспортыг хязгаарласан бол 
хөрөнгийн нийт хуримтлал нийт эрэлтийг дэмжлээ 

Уул уурхайн ДНБ, голлох түүхий эдийн олборлолтын жилийн 
өсөлт

 

ДНБ-ий өсөлт, эцсийн ашиглалт талаас (жилийн өсөлт, нэгж хувь) 

 

Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол.  
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тэтгэврийн насыг шимтгэл төлсөн байх хугацаатай зэрэгцүүлж холбохгүй байх, эрт тэтгэвэрт гарах 
тохиолдолд тэтгэврийн хэмжээг актуар тооцооллын дагуу эрх тэгш зарчмаар бууруулах; (iii) шимтгэлийн 
хувь хэмжээг 2008 оноос өмнөх түвшинд буюу нийт цалин, хөлсний 19 хувьд аажмаар хүргэж 
нэмэгдүүлэх; (iv) тэтгэвэр бодохдоо даатгуулагчийн хамгийн өндөр цалин, хөлс мэдүүлсэн долоон 
жилийн дунджаас тооцож байгааг даатгуулагчийн насан туршийн цалин, хөлсний дунджаас тооцдог 
болох зэрэг өөрчлөлтийг нэрлэж болно. Үүнээс гадна, шимтгэлд суурилсан бүрэн хуримтлалын 
тогтолцоог (ШСБХТ) хөгжүүлье гэвэл, эхлээд сайн дурын, нэмэлт тэтгэврийн давхарга хэлбэрээр 
нэвтрүүлэх,  эсвэл эдүгээ үйлчилж буй хуваарилалтын тогтолцоонд төвлөрүүлж буй шимтгэлээр биш 
харин нэмэлт шимтгэлээр санхүүжүүлэх нь зүйтэй. 

Хүснэгт ES.1. Макро эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд 

  2019 2020 2021 2022f 2023f 2024f 
Бодит ДНБ-ий өсөлт 5.5 -4.4 1.4 2.5 5.8 6.8 

Инфляц (ХҮИ, жилийн дундаж) 7.3 3.7 7.1 10.5 7.5 6.8 

Урсгал дансны тэнцэл (ДНБ-ий %) -15.2 -4.3 -12.7 -15.6 -13.8 -11.6 

Нэгдсэн төсвийн тэнцэл (ДНБ-ий %) 1.4 -9.4 -3.1 -4.8 -4.8 -4.4 

Засгийн газрын өр (ДНБ-ий %) 68.4 77.3 79.5 83.6 81.7 80.0 

Эх сурвалж: Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Засгийн газрын өрийн хэмжээнд Монголбанкны Хятадын Ардын Банктай байгуулсан своп хэлцлийн дүн (ДНБ-
ий 12 хувь), Хөгжлийн банкны гадаад бонд  (ДНБ-ий 5 хувь)-ыг оруулаагүй болно. 

 
Зураг ES.1 Голлох үзүүлэлтүүд 

 
 

 

Олборлосон нүүрсний овоолго хуримтлагдаж, уул 
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Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол.  
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Зураг ES.2 Голлох үзүүлэлтүүд (үргэлжлэл) 
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өрхүүд хадгаламжаа ахиулав 
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сул төлөвтэй хэвээр байхаар байна … … том дүнтэй гадаад бондууд 2023–24 онд төлөгдөнө 

Төсвийн тэнцлийн үзүүлэлтүүд, ДНБ-ий хувь  

 

Голлох гадаад бондуудыг эргэн төлөх хуваарь (сая ам.доллар) 
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Зураг ES.3 Голлох үзүүлэлтүүд (үргэлжлэл) 

 

Банкнуудын өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар хангалттай харагдаж байна. Гэхдээ актив 
ангиллын журам эргэн сэргээсэнтэй холбогдуулан зах зээлийн эрсдэлийг дагаад муудах эрсдэлтэй 

  
Эх сурвалж: Монголбанк; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
Тэмдэглэл: НЗӨХХ = нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн 
харьцаа. 

Эх сурвалж: Монголбанк; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
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санхүүжилтийн зөрүү (Хуваарилалтын тогтолцооны одоогийн 
тэнцлийн ДНБ-нд эзлэх хувь)  
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Зураг ES.3 Голлох үзүүлэлтүүд (үргэлжлэл) 
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I. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТИЙН ТӨЛӨВ 

A. Эдийн засгийн сүүлийн үеийн үйл явдал 

A1. Эдийн засгийн сэргэлт 2021 онд сул байв

Монгол Улсын эдийн засгийн сэргэлт 2021 онд 
сул байв. Эдийн засаг 2020 онд 4.4 хувиар 
агшсаны дараа 2021 онд ердөө 1.4 хувиар 
өсжээ. Энэхүү өсөлтөд уул уурхайн хөрөнгө 
оруулалт сэргэсэн, Оюу толгойн уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний чанар түр сайжирсан нь 
нөлөөлөв. Ковид-19 цар тахлаас үүдэн БНХАУ-
тай хийх худалдаа саатсанаар 2021 оны 2 
дугаар хагаст уул уурхайн бүтээгдэхүүний 
экспорт болон дотоодын үйлдвэрлэлд амин 
чухал хэрэгцээтэй орцыг импортлоход саад 
учруулж, улмаар худалдааны нөхцөл 
сайжирсан ч Монгол Улс үр шимийг нь хүртэж 
чадсангүй. Төсвийн болон төсөвтэй адилтгах 
хэд хэдэн арга хэмжээ нь ажил эрхлэлт, 
орлогыг дэмжсэн ч өрхийн хэрэглээ доогуур 
түвшинд хадгалагдсан нь цар тахалтай 
холбоотой хязгаарлалтууд болон тодорхой бус 
байдлын илрэл байв.  

Нийт эрэлтийн хувьд гол хүчин зүйл нь үндсэн 
хөрөнгийн хуримтлал байсан ч үүний 
дийлэнхийг түүхий эдийн хуримтлагдсан нөөц 
бүрдүүлжээ (Зураг I.1). Үндсэн хөрөнгөд 
оруулсан нийт хөрөнгө оруулалт (үндсэндээ 
хувийн) 2020 онд огцом буурсан бол гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгал 
сайжирсан, дотоодын зээл ялангуяа 2021 оны 
эхний хагас жилд хурдацтай өсөж эхэлсэнтэй 
холбоотойгоор сэргэв.1,2 Харин 2021 оны 2 
дугаар хагасаас Ковид-19 цар тахлаас үүдэн 
хилийн боомтын үйл ажиллагаа доголдож, 
БНХАУ руу хийх нүүрсний экспорт 
тасалдсанаар нүүрсний овоолго нэмэгдэж 
улмаар хөрөнгийн нийт хуримтлалыг голлон 
дэмжсэн байна (Зураг I.2). Эргэлтийн хөрөнгө 
ийнхүү 2021 онд ДНБ-ий 13.4 хувиар 
нэмэгджээ. Боомтын үйл ажиллагаа, өрхийн 
хөдөлмөрийн орлогод үзүүлэх цар тахлын 
нөлөө сунжирснаар эцсийн хэрэглээ болон 
цэвэр экспортод сөргөөр нөлөөлөв.

 
1 Эргэлтийн хөрөнгийн өөрчлөлт нь 2021 оны ДНБ-ий өсөлтийн 12 нэгж хувийг бүрдүүлж байсан бол үндсэн хөрөнгөд оруулсан 
нийт хөрөнгө оруулалт ердөө 3.6 нэгж хувийг тодорхойлжээ. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардал бодит илэрхийллээр буурсан 
бол хувийн хөрөнгө оруулалт ялангуяа 2021 оны эхний хагаст мэдэгдэхүйц өссөн нь ГШХО сэргэсэн болон 10 их наяд төгрөгийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд дотоодын зээл нэмэгдсэнтэй холбоотой байв.  
2 Тухайлбал, ГШХО-ын дотогшлох урсгал 2 тэрбум ам.долларт хүрч (ноднингийн мөн үеэс 16 хувиар өссөн) нь 2018 оны түвшинтэй 
ойролцоо байна. 

Зураг I.1. Хөрөнгийн нийт хуримтлал нийт эрэлтийн 
өсөлтийг голлон тодорхойлсон … 

Зураг I.2. … энэ нь 2021 оны II хагаст хилийн саатлаас 
шалтгаалан нүүрсний овоолго нэмэгдсэнтэй холбоотой 

ДНБ-ий өсөлт, эрэлт талаас (жилийн өөрчлөлт, нэгж хувь) 

 

Хөрөнгийн нийт хуримтлалын бүтэц 

 
Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
Тэмдэглэл: ХНХ = хөрөнгийн нийт хуримтлал. 

Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
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I. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТИЙН ТӨЛӨВ 

A. Эдийн засгийн сүүлийн үеийн үйл явдал 

A1. Эдийн засгийн сэргэлт 2021 онд сул байв

Монгол Улсын эдийн засгийн сэргэлт 2021 онд 
сул байв. Эдийн засаг 2020 онд 4.4 хувиар 
агшсаны дараа 2021 онд ердөө 1.4 хувиар 
өсжээ. Энэхүү өсөлтөд уул уурхайн хөрөнгө 
оруулалт сэргэсэн, Оюу толгойн уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний чанар түр сайжирсан нь 
нөлөөлөв. Ковид-19 цар тахлаас үүдэн БНХАУ-
тай хийх худалдаа саатсанаар 2021 оны 2 
дугаар хагаст уул уурхайн бүтээгдэхүүний 
экспорт болон дотоодын үйлдвэрлэлд амин 
чухал хэрэгцээтэй орцыг импортлоход саад 
учруулж, улмаар худалдааны нөхцөл 
сайжирсан ч Монгол Улс үр шимийг нь хүртэж 
чадсангүй. Төсвийн болон төсөвтэй адилтгах 
хэд хэдэн арга хэмжээ нь ажил эрхлэлт, 
орлогыг дэмжсэн ч өрхийн хэрэглээ доогуур 
түвшинд хадгалагдсан нь цар тахалтай 
холбоотой хязгаарлалтууд болон тодорхой бус 
байдлын илрэл байв.  

Нийт эрэлтийн хувьд гол хүчин зүйл нь үндсэн 
хөрөнгийн хуримтлал байсан ч үүний 
дийлэнхийг түүхий эдийн хуримтлагдсан нөөц 
бүрдүүлжээ (Зураг I.1). Үндсэн хөрөнгөд 
оруулсан нийт хөрөнгө оруулалт (үндсэндээ 
хувийн) 2020 онд огцом буурсан бол гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгал 
сайжирсан, дотоодын зээл ялангуяа 2021 оны 
эхний хагас жилд хурдацтай өсөж эхэлсэнтэй 
холбоотойгоор сэргэв.1,2 Харин 2021 оны 2 
дугаар хагасаас Ковид-19 цар тахлаас үүдэн 
хилийн боомтын үйл ажиллагаа доголдож, 
БНХАУ руу хийх нүүрсний экспорт 
тасалдсанаар нүүрсний овоолго нэмэгдэж 
улмаар хөрөнгийн нийт хуримтлалыг голлон 
дэмжсэн байна (Зураг I.2). Эргэлтийн хөрөнгө 
ийнхүү 2021 онд ДНБ-ий 13.4 хувиар 
нэмэгджээ. Боомтын үйл ажиллагаа, өрхийн 
хөдөлмөрийн орлогод үзүүлэх цар тахлын 
нөлөө сунжирснаар эцсийн хэрэглээ болон 
цэвэр экспортод сөргөөр нөлөөлөв.

 
1 Эргэлтийн хөрөнгийн өөрчлөлт нь 2021 оны ДНБ-ий өсөлтийн 12 нэгж хувийг бүрдүүлж байсан бол үндсэн хөрөнгөд оруулсан 
нийт хөрөнгө оруулалт ердөө 3.6 нэгж хувийг тодорхойлжээ. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардал бодит илэрхийллээр буурсан 
бол хувийн хөрөнгө оруулалт ялангуяа 2021 оны эхний хагаст мэдэгдэхүйц өссөн нь ГШХО сэргэсэн болон 10 их наяд төгрөгийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд дотоодын зээл нэмэгдсэнтэй холбоотой байв.  
2 Тухайлбал, ГШХО-ын дотогшлох урсгал 2 тэрбум ам.долларт хүрч (ноднингийн мөн үеэс 16 хувиар өссөн) нь 2018 оны түвшинтэй 
ойролцоо байна. 

Зураг I.1. Хөрөнгийн нийт хуримтлал нийт эрэлтийн 
өсөлтийг голлон тодорхойлсон … 

Зураг I.2. … энэ нь 2021 оны II хагаст хилийн саатлаас 
шалтгаалан нүүрсний овоолго нэмэгдсэнтэй холбоотой 

ДНБ-ий өсөлт, эрэлт талаас (жилийн өөрчлөлт, нэгж хувь) 

 

Хөрөнгийн нийт хуримтлалын бүтэц 

 
Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
Тэмдэглэл: ХНХ = хөрөнгийн нийт хуримтлал. 

Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
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Бодит орлого буурч, хуримтлуулах хандлага 
нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 2021 онд хувийн 
хэрэглээ буурав. Өрхийн хэрэглээ 2009 оны 
хямралаас хойш анх удаа агшиж 2021 онд 6.6 
хувиар буурснаар эцсийн хэрэглээ 2021 онд 4 
хувиар агшжээ (Зураг I.3). Хувийн хэрэглээ 
ийнхүү сул байсан нь дараах хэд хэдэн хүчин 
зүйлстэй холбоотой:  

Нэгд, улсаас харамгүй тусламж үзүүлж байсан ч 
хөдөлмөрийн зах зээлд үүссэн дарамт нь 
өрхийн нэрлэсэн орлогыг бууруулав. Өрхийн 
нэрлэсэн орлогын өсөлт 2020 онд жилийн 10 
хувь байсан бол 2021 онд 6 хувь болон буурчээ. 
Хэдийгээр нийгмийн халамж, тусламж нь 
өрхийн орлогыг дэмжсэн ч цалин хөлсний 
орлого ихээр буурсан нь ийнхүү нөлөөлжээ 
(Зураг I.4).3

Хоёрт, инфляц 2021 онд эрчимжсэнээр бодит 
орлого хурдацтай буурч хэрэглээ улам 
буурахад хүргэв. Хэрэглээний үнэ [өнгөрсөн 
жилд] дунджаар 7 хувиар өссөнийг  харгалзан 
үзвэл өрхийн бодит орлого 1 хувиар буурсан 
тооцоотой байна.4 2021 онд хүнсний үнэ 20 
гаруй хувиар өссөн нь ялангуяа бага орлоготой 
өрхүүдийн хэрэглээнд нөлөөлөв. Өрхийн бодит 
зарлага агшсан нь үндсэндээ хүнсний бус 
барааны зардал буурснаар тайлбарлагдана 
(Зураг I.5).5 

 
3 Судалгааны дүнгээс харахад санал асуулгад оролцсон ихэнх өрхийн хувьд өдөрт ажиллах цаг буурсан, цалин хөлс буурсан, 
ажил түр эсвэл бүр зогссон ажээ (World Bank, 2021).  
4 Инфляц 2021 оны 1 дүгээр сард 2.4 хувь байсан бол оны сүүлийн хагаст хурдсаж оны эцэст 13.4 хувь болов (дэлгэрэнгүйг 
инфляцыг тайлбарласан хэсгээс харна уу). 
5 Бараг 10 ядуу хүний 3 нь (буюу Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор орлого нь буурсан иргэд) тун удахгүй хангалттай хоол 
хүнсгүй болох вий гэдэгт тогтмол санаа нь зовниж байв.  
6 Хадгаламжийн хүү буурч байсан ч 2021 оны эхний хагасаас иргэдийн банкны хадгаламж хурдацтай өсөж эхэлж байсантай энэ 
нь нийцтэй байна. Монголын эдийн засаг уналт, тодорхой бус байдалтай тулж байсан 2016 онд мөн дүр зураг ажиглагдаж байв.  

Гуравт, бодит хүүний түвшин буурч байсан ч 
цар тахалтай холбоотой хөдөлгөөний 
хязгаарлалт, тодорхой бус байдлаас 
шалтгаалан 2020 оны 1 дүгээр улирлаас эхлэн 
2021 оны 2 дугаар улирал хүртэлх хугацаанд 
иргэд хуримтлалаа нэмэгдүүлж байв.6 
Тухайлбал, төсвөөс өрхийн орлогыг дэмжих 
зорилгоор “Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр” (ХМХ)-
ийн сарын мөнгөн дүнг 2020 оны дунд үеэс 
дорвитой ахиулсан ч ядуу бус өрхүүдийн тэн 
хагас нь тус мөнгийг хадгалж байсныг судалгаа 
харуулж байна (Зураг I.6) (World Bank, 2021).6

Зураг I.3. Өрхийн хэрэглээ буурснаар эцсийн хэрэглээ 
агшлаа 

Зураг I.4. Цар тахлаас үүдэн цалин хөлс буурсан, 
иргэдийн орлогыг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн 
ч инфляц өрхийн бодит орлогыг таналаа 

Бодит хэрэглээний жилийн өөрчлөлт 

 

Өрхийн нэрлэсэн орлогын жилийн өөрчлөлт, түүний задаргаа 

 
Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
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Цар тахлаас шалтгаалан хилийн боомтууд түр 
хаагдаж, БНХАУ-тай хийх хоёр талын худалдаа 
доголдолдсоноор цэвэр экспортын нийт 
эрэлтэд оруулах хувь нэмэр сөрөг болов. Бодит 
импорт жилийн 10 хувиар өсөхийн зэрэгцээ 
бодит экспорт жилийн 15 хувиар буурснаар 
цэвэр экспорт 2021 оны ДНБ-ий өсөлтийг 6 
нэгж хувиар бууруулжээ (Зураг I.7). Эхний 
улиралд экспорт хурдтай өсөж байсан ч 2021 
оны 4 сарын сүүлээр коронавирусын 
тохиолдлууд Хятадын хилийн бүс нутгуудад 
огцом нэмэгдэж Хятадын эрх баригчид 
Монголын экспорт тээвэрт тавих эрүүл ахуйн 

шаардлагыг чангаруулснаар нүүрсний экспорт 
(нийт экспортын 40 хувийг бүрдүүлдэг) 
доголдож, биет хэмжээ өмнөх оноос 44 хувиар 
агшив (Зураг I.8).7 Уул уурхайн олборлолт 
сэргэж, хувийн секторын хөрөнгө оруулалт 
нэмэгдсэнээр шатахуун болон бусад завсрын 
хэрэглээний импорт өсөж байсан ч халдварын 
тохиолдол огцом нэмэгдэж ачаа тээврийн 
бүрдүүлэлт удах, боомтыг 2021 оны 4 дүгээр 
улирлаас эхлэн хаах зэрэг логистикийн хүндрэл 
бэрхшээлүүд бий болов. Ингэснээр 2020 онд 15 
хувиар агшаад байсан импортын биет хэмжээ 
2021 онд 10 хувиар л өсөв.

Зураг I.7. Цэвэр экспорт агшив … Зураг I.8. … экспорт буурч, импорт сэргэв 

  
Эх сурвалж: ҮСХ. Эх сурвалж: ҮСХ. 

 
7 Боомтын үйл ажиллагааны саатал нь түүхий эдийн экспорт, ялангуяа нүүрс, газрын тосны экспортод сөргөөр нөлөөлж 2021 оны 
сүүлийн 3 улиралд экспортын биет хэмжээ 28.4 хувиар буурчээ. 
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Зураг I.5. Өрхүүд хүнсний зардлаа хадгалахын тулд 
хүнсний бус зардлаа нэлээдгүй танажээ 

Зураг I.6. Орлогынхоо өндөр хувийг хадгалдаг ядуу 
бус өрхүүд оны сүүл рүү хадгаламжаа сааруулсан ч 
нийт өрхийн бодит хэрэглээ буурчээ 

Өрхийн зарлага, бодит (жилийн өөрчлөлт) 

 

Өрхийн хэрэглээ болон хадгаламжийн жилийн өөрчлөлт 

 
Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Өрхийн нэрлэсэн зарлагыг ХҮИ-ээр засварлаж 
бодит зарлагыг тооцов. 

Эх сурвалж: ҮСХ; Монголбанк; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
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Нийлүүлэлт талаас өсөлтийг үндсэндээ 
үйлчилгээний салбар тодорхойлжээ (Зураг I.9). 
ДНБ-ий 2021 оны өсөлтийн 1.8 нэгж хувийг 
үйлчилгээний салбар бүрдүүлсэн нь 2021 оны 2 
дугаар хагасаас эхлэн Ковид-19 цар тахалтай 
холбоотой дотоодын хязгаарлалтуудыг алгуур 
сулруулж эхэлсний илрэл юм. Мөн, түүхий 
эдийн үнэ нэмэгдсэнээс үүдэн татварын орлого 
нэмэгдсэн, татварын томоохон өрийн нэг 
удаагийн барагдуулалт хийгдсэнээс шалтгаалан 

бүтээгдэхүүний цэвэр татвар ДНБ-ий өсөлтийн 
1.3 нэгж хувийг бүрдүүлжээ.  2021 оны 1 дүгээр 
улиралд уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэл 
хүчтэй сэргэсэн ч цар тахлын хязгаарлалтууд, 
гадаад худалдаа доголдож эхэлсэнтэй 
холбоотойгоор дараах улирлуудад огцом 
агшив. Ингэснээр уул уурхайн салбар 2021 оны 
эхний улиралд жилийн 39 хувиар өсөж байсан 
бол сүүлийн улиралд 16 хувиар унажээ (Зураг 
I.10). 

Уул уурхайн бус салбаруудын эдийн засгийн 
идэвхжил 2021 оны эхний улиралд эрчимтэй 
тэлж байсан бол гадаад худалдааны 
доголдлын өргөн цар хүрээтэй үр дагавраас 
шалтгаалан мэдэгдэхүйц саарав. Уул уурхайн 
бус үйлдвэрлэл 2020 онд 3.7 хувиар буураад 
байсан бол 2021 оны эхний улиралд жилийн 11 
хувиар өсөж байсан ч оны эцсийн байдлаар 
ердөө 1.4 хувийн өсөлттэй гарлаа (Зураг I.11). 
2021 оны 2 дугаар улирлаас эхэлсэн уул 
уурхайн бус салбарын энэхүү уналт нь эдийн 
засгийн үндсэн салбаруудад тархсан байв. Аж 
үйлдвэрийн салбарт гэхэд үндсэн хөрөнгө 
болон завсрын хэрэглээний импортын 

 
8 Хятадын барилгачдаар ихэвчлэн орон сууц, орон сууцны бус барилга барих болон зам тавих ажлыг хийлгүүлдэг. Хил 
хаагдсанаар гүйцэтгэгчид (тэдний нэг нь дампуурлаа зарласан) Монголд буцаж ирэх боломжгүй болж Дархан - Улаанбаатар 
замын ажил зогссон билээ. 2020 онд Тавантолгойн төмөр замтай холбоотой бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж байсан ч 2021 
онд удааширсан нь барилгын салбарын нийт гүйцэтгэл муудахад хүргэжээ.  

доголдолтой холбоотойгоор зогсонги байдал 
ажиглагдаж байв. Импортын тасалдал, зардлын 
өсөлт, хил хаагдсанаас болж цагаач ажилчдын 
хомсдол үүссэнээс барилгын салбар мөн агшив  
(Зураг I.12).8 Боомтын үйл ажиллагааны саатал 
нь экспорт, импортын биет хэмжээг бууруулсан 
тул тээврийн салбар мөн уналтад оров. 2020 
онд эдийн засгийн өсөлтийг голлон 
тодорхойлсон ХАА-н салбарын хувьд малын 
дунд тархсан өвчин, цаг агаарын тааруу нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан бойжуулсан төлийн тоо 
толгой хорогдож, малын зүй бус хорогдол 
нэмэгдсэнээр жилийн 5.5 хувиар агшив. Харин 
цахим худалдаа болон мэдээлэл харилцааны 

Зураг I.9. Зарим үйлчилгээ болон цэвэр татварын өсөлт 
нь ДНБ-ий өсөлтийг үйлдвэрлэл талаас голлон 
тайлбарлаж байна 

Зураг I.10. Нүүрсний овоолго нэмэгдсэнээр олборлолт 
саарч, уул уурхайн ДНБ оны 2 дугаар хагаст агшив 

ДНБ-ий өсөлт, үйлдвэрлэл талаас (жилийн өөрчлөлт, нэгж 

хувь)           ... 

 

Уул уурхайн бодит ДНБ, зарим голлох түүхий эдүүдийн 
үйлдвэрлэлийн жилийн өсөлт

 
Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
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технологи 2021 онд уул уурхайн бус ДНБ-ий 
өсөлтийг дэмжжээ.9

Зураг I.11. Боловсруулах, худалдаа, үйлчилгээний 
салбарууд уул уурхайн бус ДНБ-ий өсөлтийг эхний 
улиралд дэмжив 

Зураг I.12. Бүх төрлийн барилгын ажлууд 2021 онд 
нэрлэсэн дүнгээр агшсан 

Уул уурхайн бус ДНБ-ий өсөлт, түүний бүрэлдэхүүн (нэгж хувь) 

 

Барилгын ажил, төрлөөр (жилийн өөрчлөлт, нэгж хувь) 

 
Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 

A2. Зарим эерэг өөрчлөлт гарч байгаа ч хөдөлмөрийн захын нөхцөл байдал сул байв

Цар тахлын нөлөө сунжирч хөдөлмөрийн зах 
2021 оны турш сул байв. Нийт ажил эрхлэлт 
2021 онд 5 хувиар буурч улмаар 60,000 ажлын 
байр алдагдсан байна. Гэтэл сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд ажил эрхлэлт жилд дунджаар 1 
хувиар өсөж байсан билээ. Ажил эрхлэлт 
ялангуяа 2021 оны 1 дүгээр улиралд огцом 
буюу жилийн 10 орчим хувиар буурчээ. Тэр 
дундаа ХАА-н бус, хотын бүсэд үйл ажиллагаа 
явуулдаг тээвэр, барилга, мэдээлэл харилцаа, 
үйл хөдлөх хөрөнгө, эрүүл мэнд, боловсрол, 
нийгэм үзвэр үйлчилгээний салбаруудын хувьд 
ажил эрхлэлт 20 гаруй хувиар буурсан (Зураг 
I.13).10 Харин ХАА, эрчим хүч, усан хангамж, хог 
хаягдлын удирдлага, захиргааны салбарт ажил 
эрхлэлт 2021 оны эхний улиралд 10 гаруй 
хувиар нэмэгджээ. Цар тахалтай холбоотой 
хязгаарлалтуудыг алгуурхан сулруулсны 

 
9 Үйлчилгээний салбараас эрүүл мэнд, мэдээлэл харилцааны технологи, худалдаа, засвар үйлчилгээ, зочид буудал ба ресторан, 
түүнчлэн санхүүгийн үйлчилгээ уул уурхайн бус эдийн засгийн өсөлтөд хамгийн жинтэй хувь нэмэр оруулжээ.   
10 Хөл хөдөлгөөн хязгаарлагдаж мэдээлэл, харилцааны технологийн үйлчилгээний эрэлт огцом нэмэгдсэн тул тус салбар дахь 
ажил эрхлэлт 2020 онд жилийн 45 хувиар өсжээ. 2021 онд ажил эрхлэлт эргээд 18 хувиар буурсан ч 2019 оны түвшнээс дээгүүр 
байв. 

зэрэгцээ Засгийн газраас ажлын байруудыг 
хадгалах хүчин чармайлттай холбоотойгоор 
ажиллах хүчний оролцоо 2021 оны эхний 
улиралд 55 хувьд байсан бол сүүлийн улиралд 
58 хувь болон сайжирсан, ажилгүйдлийн 
түвшин 2021 оны эхний улиралд 9 хувь байсан 
бол сүүлийн улиралд 8 хувь болж буурчээ 
(Зураг I.14).  

Зарим тоо мэдээнээс харахад 2021 онд эдийн 
засгийг сэргээхээр эхлүүлсэн багц арга хэмжээ 
нь цар тахлын үед ажлын байрыг авч үлдэхэд 
тодорхой хэмжээнд нөлөөлсөн байж 
болзошгүй байна. 2021 оны 3 дугаар сард 
нэвтрүүлсэн 10 их наяд төгрөгийн (3.5 тэрбум 
ам.доллар) эдийн засгийг идэвхжүүлэх 
хөтөлбөрийн 2 их наяд төгрөгийн зээлийг цар 
тахлын үед ажлын байраа авч үлдэж байгаа 

-10%

0%

10%

Мэдээлэл, харилцаа холбоо
Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар
Бусад үйлчилгээ
Тээвэр
Худалдаа
Барилга
Боловсруулах, цахилгаан
ХАА
Уул уурхайн бус ДНБ

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2018 2019 2020 2021

Их засварын ажил

Инженерийн барилга, байгууламж

Орон сууцны бус

Орон сууц

Барилгын нийт ажил



МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ – 2022 оны 4 дүгээр сар 
 

14 
 

технологи 2021 онд уул уурхайн бус ДНБ-ий 
өсөлтийг дэмжжээ.9

Зураг I.11. Боловсруулах, худалдаа, үйлчилгээний 
салбарууд уул уурхайн бус ДНБ-ий өсөлтийг эхний 
улиралд дэмжив 

Зураг I.12. Бүх төрлийн барилгын ажлууд 2021 онд 
нэрлэсэн дүнгээр агшсан 

Уул уурхайн бус ДНБ-ий өсөлт, түүний бүрэлдэхүүн (нэгж хувь) 

 

Барилгын ажил, төрлөөр (жилийн өөрчлөлт, нэгж хувь) 

 
Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 

A2. Зарим эерэг өөрчлөлт гарч байгаа ч хөдөлмөрийн захын нөхцөл байдал сул байв

Цар тахлын нөлөө сунжирч хөдөлмөрийн зах 
2021 оны турш сул байв. Нийт ажил эрхлэлт 
2021 онд 5 хувиар буурч улмаар 60,000 ажлын 
байр алдагдсан байна. Гэтэл сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд ажил эрхлэлт жилд дунджаар 1 
хувиар өсөж байсан билээ. Ажил эрхлэлт 
ялангуяа 2021 оны 1 дүгээр улиралд огцом 
буюу жилийн 10 орчим хувиар буурчээ. Тэр 
дундаа ХАА-н бус, хотын бүсэд үйл ажиллагаа 
явуулдаг тээвэр, барилга, мэдээлэл харилцаа, 
үйл хөдлөх хөрөнгө, эрүүл мэнд, боловсрол, 
нийгэм үзвэр үйлчилгээний салбаруудын хувьд 
ажил эрхлэлт 20 гаруй хувиар буурсан (Зураг 
I.13).10 Харин ХАА, эрчим хүч, усан хангамж, хог 
хаягдлын удирдлага, захиргааны салбарт ажил 
эрхлэлт 2021 оны эхний улиралд 10 гаруй 
хувиар нэмэгджээ. Цар тахалтай холбоотой 
хязгаарлалтуудыг алгуурхан сулруулсны 

 
9 Үйлчилгээний салбараас эрүүл мэнд, мэдээлэл харилцааны технологи, худалдаа, засвар үйлчилгээ, зочид буудал ба ресторан, 
түүнчлэн санхүүгийн үйлчилгээ уул уурхайн бус эдийн засгийн өсөлтөд хамгийн жинтэй хувь нэмэр оруулжээ.   
10 Хөл хөдөлгөөн хязгаарлагдаж мэдээлэл, харилцааны технологийн үйлчилгээний эрэлт огцом нэмэгдсэн тул тус салбар дахь 
ажил эрхлэлт 2020 онд жилийн 45 хувиар өсжээ. 2021 онд ажил эрхлэлт эргээд 18 хувиар буурсан ч 2019 оны түвшнээс дээгүүр 
байв. 

зэрэгцээ Засгийн газраас ажлын байруудыг 
хадгалах хүчин чармайлттай холбоотойгоор 
ажиллах хүчний оролцоо 2021 оны эхний 
улиралд 55 хувьд байсан бол сүүлийн улиралд 
58 хувь болон сайжирсан, ажилгүйдлийн 
түвшин 2021 оны эхний улиралд 9 хувь байсан 
бол сүүлийн улиралд 8 хувь болж буурчээ 
(Зураг I.14).  

Зарим тоо мэдээнээс харахад 2021 онд эдийн 
засгийг сэргээхээр эхлүүлсэн багц арга хэмжээ 
нь цар тахлын үед ажлын байрыг авч үлдэхэд 
тодорхой хэмжээнд нөлөөлсөн байж 
болзошгүй байна. 2021 оны 3 дугаар сард 
нэвтрүүлсэн 10 их наяд төгрөгийн (3.5 тэрбум 
ам.доллар) эдийн засгийг идэвхжүүлэх 
хөтөлбөрийн 2 их наяд төгрөгийн зээлийг цар 
тахлын үед ажлын байраа авч үлдэж байгаа 

-10%

0%

10%

Мэдээлэл, харилцаа холбоо
Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар
Бусад үйлчилгээ
Тээвэр
Худалдаа
Барилга
Боловсруулах, цахилгаан
ХАА
Уул уурхайн бус ДНБ

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2018 2019 2020 2021

Их засварын ажил

Инженерийн барилга, байгууламж

Орон сууцны бус

Орон сууц

Барилгын нийт ажил

Эдийн засгийн гүйцэтгэл, хэтийн төлөв 
 

15 
 

компаниудад олгох зориулалттай байсан билээ. 
Сангийн яам (СЯ)-аас мэдээлснээр эдгээр арга 
хэмжээний нөлөөгөөр 2021 оны 3 дугаар 

улирлын байдлаар 225,000 ажлын байрыг (нийт 
ажил эрхлэлтийн 20 хувь) хамгаалж чаджээ.11

  
Зураг I.13. Үйлчилгээний салбарт ажил эрхлэлт ихээр 
буурчээ … 

Зураг I.14. … харин, ажиллах хүчний оролцооны 
түвшин сэргэж эхэлж байна 

Нийт хөдөлмөр эрхлэлтийн өөрчлөлт, салбараар (нэгж хувь) 

 

Ажилгүйдэл, ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 

 
Эх сурвалж: ҮСХ; Монголбанк; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 

Бидний хийсэн тооцооллоор үнэхээр 2021 онд 
нийтдээ 168,000-230,000 мянган ажлын байрыг 
хадгалсан байх болзошгүй байна. Зураг I.15-д 
харуулсанчлан, 10 их наяд төгрөгийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлээгүй бол ажил эрхлэлт 2021 оны 12 
дугаар сар гэхэд 20.4 хувиар буурч 900 мянгад 
хүрэх боломжтой байв (тус дүн шинжилгээний 
дэлгэрэнгүйг Шигтгээ I.1-ээс үзнэ үү).

 
11 Засгийн газар дээрх 225,000 мянган ажлын байрыг тооцохдоо хэрвээ хөнгөлөлттэй зээл олгогдоогүй бол ажил олгогч нь бүх 
ажилчдаа халах байсан гэх таамаглалд суурилж байгаа болно. Түүнчлэн, хөнгөлөлттэй орон сууцны ипотекийн зээл нь барилгын 
салбар дахь ажил эрхлэлтийг бүрэн дэмжиж байгаа гэж үзжээ. Эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд олгосон хөнгөлөлттэй зээл нь 10 
их наяд төгрөгийн хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон 4.3 их наяд төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн 88 хувийг бүрдүүлж байна. 
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A3. Инфляц өссөнөөр төв банк мөнгөний бодлогоо чангаруулж эхлэв 

Хүнсний бүтээгдэхүүн болон түлш, шатахууны 
үнийн өсөлтөөс үүдэн хэрэглээний үнийн 
индексээр илэрхийлэгдэх инфляц 2021 оны 2 
дугаар хагаст огцом нэмэгдэв. Монгол Улсын 
хэмжээнд инфляцын түвшин 2021 оны 4 дүгээр 

 
12 Монгол Улс 2020-21 онд олон төрлийн хөл хорио, хязгаарлалтын дэглэмийг тогтоож байсан. Эдгээр хязгаарлалтын хөдөлмөр 
эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөг тооцохын тулд шугаман симуляц шинжилгээнд хөдөлгөөн хязгаарлалтын түвшнийг илтгэх индексийг 
оруулж, үр дүнг Хувилбар 2-т харуулав. Ингэхдээ Оксфордоос нийтэлдэг “Засгийн газраас Ковид-19 цар тахлын эсрэг авч 
хэрэгжүүлж буй хариу арга хэмжээг хянах мэдээллийн сан (Oxford Covid-19 Government Response Tracker)”-г ашиглав. 
13 Хилийн боомтууд хаагдсанаар сайжруулсан түлш үйлдвэрлэхэд шаардлагатай үндсэн орцын нийлүүлэлт тасалдаж айл өрхүүд 
түлшний мод түлхүү хэрэглэж эхэлснээр хатуу түлшний үнэ нэмэгдэв. 

сард жилийн 5.6 хувьтай байсан бол 2021 оны 
12 дугаар сард жилийн 13.4 хувь болж 
нэмэгдсэн. Энэ өсөлтийг гол төлөв хүнс болон 
түлш, шатахууны үнэ тодорхойлов.13  Инфляцын 
өсөлт 2022 оны 1 дүгээр улиралд 14.4 хувьд 

Шигтгээ I.1. Эдийн засгийг сэргээхэд чиглэсэн багц төлөвлөгөөний хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөллийг 
үнэлэх нь 

Эдийн засгийг дэмжих 10 их наяд төгрөгийн багц төлөвлөгөөний хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөллийг 
шинжлэхийн тулд энгийн симуляц аргачлалуудыг ашиглав. Хэрвээ Засгийн газраас эдийн засгийг дэмжих цогц 
бодлогыг хэрэгжүүлээгүй байсан бол 2021 оны нэгдүгээр улиралд эдийн засгийн салбаруудад ажиглагдсан 
ажлын байрны алдагдал нь 2-4 дүгээр улиралд мөн үргэлжлэх байсан гэж үзээд 2021 оны 2, 3, 4 дүгээ улиралд 
хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал хэрхэх талаар хоёр хувилбартай симуляцыг хийж үзэв. Үүнээс нэг (A) 
нь улирлын шинж чанартай хөдөлмөр эрхлэлтийг тооцсон, нөгөөх (B) нь тооцоогүй юм. Ковид-19 цар тахалтай 
холбоотойгоор хөл хорионы хатуу хязгаарлалт тогтоосны улмаас үүссэн нэмэлт залруулгыг дээрх хоёр 
хувилбарт мөн тусгасан болно (Хувилбар 2).12 Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодит нөхцөл байдал (суурь) болон 
симуляцаар шинжилж үзсэн хувилбар хоорондын зөрүү нь 10 их наяд төгрөгийн цогц төлөвлөгөөний нийт 
хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөний талаар тодорхой мэдээлэл өгнө гэж үзлээ. 

Эхний симуляцын аргын хувьд 2021 оны 2, 3, 4-р улиралд 170,000-281,000 ажлын байр хадгалагдсан болохыг 
харуулж байна (Зураг I.16 А тал). Хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын шинж чанартай ажлын байрыг харгалзан 
үзвэл хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин илүү өндөр байхаар (ялангуяа 2 дугаар улиралд) байгаа тул цогц 
хөтөлбөрийн нөлөөгөөр хадгалагдаж үлдсэн ажлын байрны тоо төдий чинээ буурна гэсэн үг. Улирлын чанартай 
хөдөлмөр эрхлэлтийг харгалзсан дээрх хувилбар тооцооллын хувьд 2021 оны 2, 3, 4 дүгээр улиралд нийтдээ 
168,000-230,000 ажлын байр хадгалагдсан гэсэн үзүүлэлт гарч байна (Зураг I.16 В тал). 

Зураг I.16. Хөдөлмөр эрхлэлтийн шинжилгээ, бодит нөхцөл байдлыг боломжит хувилбаруудтай 
харьцуулав 
A. Улирлын чанартай ажлын байрыг харгалзаагүй 
тохиолдолд гарах нийт ажиллагсдын тоо 

 

B. Улирлын чанартай ажлын байрыг харгалзсан 
тохиолдолд гарах нийт ажиллагсдын тоо 

 
Эх сурвалж: ҮСХ; BoM; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 

Эх сурвалж: Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 
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хүрсэн нь 2014 оноос хойш хамгийн өндөр 
үзүүлэлт болж байгаа төдийгүй төв банкны 
зорилтот түвшин болох жилийн 6 хувийн 
голчтой 4-8 хувийн интервалаас нэлээд дээгүүр 
байна. Монгол Улсын хэрэглээний сагсны 46 
хувийг импортын бараа, бүтээгдэхүүн 
бүрдүүлэх тул гадаад худалдаанд үүссэн 
доголдол, логистикийн хүндрэл бэрхшээлүүд 
нь импортын үнийг өсгөж, 2022 оны 3 дугаар 

сарын байдлаар Улаанбаатар хотын инфляцын 
8 нэгж хувийг (дунджаар) тодорхойлсон болно 
(Зураг I.17, I.18). Хэлбэлзэл ихтэй хүнс болон 
шатахууны үнийг хасаж тооцон суурь инфляц 
мөн эрчимжиж 2021 оны 12 дугаар сард 
жилийн 12.7 хувь, 2022 оны 3 дугаар сард 15.4 
хувьд хүрсэн байна. 

 

Түүхий эд, орцын үнэ нэмэгдсэнээр 
үйлдвэрлэгчийн үнийн инфляц огцом өсөв. 
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс (ҮҮИ) (уул 
уурхайн салбарыг оруулсан)-ээр 
илэрхийлэгдсэн инфляц 2020 онд -0.2 хувь 
байсан бол 2021 онд 15 хувь болж нэмэгдсэн нь 
уул уурхайн бүтэгдэхүүний үнийн өсөлттэй 
шууд холбоотой. Харин уул уурхайн салбарыг  
хасаж тооцсон ҮҮИ-ийн инфляц нь ХҮИ-ийн 
инфляцын өсөлттэй ойролцоо хандлагатай 
байна. Учир нь Монгол Улс болон БНХАУ-ын 
хилийн боомтуудын үйл ажиллагааны доголдол 
худалдааны болон тээврийн салбарын ҮҮИ-ийг 
2021 оны 3 дугаар улирлаас эхлэн 

хурдацтайгаар нэмэгдүүлсэн (Зураг I.19).14 ХҮИ 
болон ҮҮИ-ээр (уул уурхайг хассан) 
илэрхийлэгдсэн инфляцын зөрүү нь 2020 оны 3 
дугаар улирал хүртэл буурч байсан бол 2021 
оны 2 дугаар улирлаас эхлэн огцом нэмэгдсэн 
байна. Энэ нь үйлдвэрлэгчид нэмэлт зардлын 
тодорхой хэсгийг дотоодын хэрэглэгчдийн 
төлөх үнэд шингээж байгаатай холбоотой юм. 
Харин уул уурхайн болон экспортод чиглэсэн 
компаниудын хувьд гадаадын импортлогчдын 
төлөх үнэд шингээх замаар өөрийн зардлын 
өсөлтийн дарамтыг тодорхой хэмжээгээр 
бууруулсан байна (Зураг I.20).

 

 
14 Уул уурхайн олборлолтын секторт үйлдвэрлэгчийн үнэ 2021 онд ноднингийн мөн үеэс 41.8 хувиар өсчээ. Шатахуун, сэлбэг 
хэрэгслийн үнэ нэмэгдсэн, түүнчлэн хилийн боомтуудын үйл ажиллагааны доголдол нь авто тээвэрлэлтийн үнэ өсөхөд хүргэж 
худалдааны бөөний үнэд нөлөөлөв.  

Зураг I.17. Хүнс, шатахуун, хатуу түлшний үнийн өсөлт 
инфляцыг голлон тодорхойлж байна … 

Зураг I.18. … тэр дундаа импортын барааны үнэ 
Улаанбаатар хотын инфляцыг голлон бүрдүүллээ 
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Зээлийн өндөр өсөлт, төв банкны төсвийн 
шинж чанартай үйл ажиллагаа зэрэг нь 
инфляцын дарамтыг улам нэмэгдүүлэв. 
Төсвийн дэмжлэг болон уул уурхайн салбарын 
сэргэлт нь төгрөгийн харилцах, хадгаламжийг 
нэмэгдүүлж, улмаар нийт мөнгө (М2)-ийг 2021 
онд 15 хувиар өсөхөд нөлөөлсөн (Зураг I.21). 
Гадаад цэвэр актив (ГЦА)-ын өөрчлөлт 2021 
оны эхний хагаст М2-ын өсөлтийг дэмжиж байв. 
Харин 10 их наяд төгрөгийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлснээр энэхүү хандлага 
өөрчлөгдөж, 2021 оны 2 дугаар хагасаас 
дотоод цэвэр зээл (ДЦЗ)-ийн мөнгөний 
нийлүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө эрс нэмэгдсэн 
байна (Зураг I.22). Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 
хэрэгжүүлсэн төсвийн шинж чанартай арга 
хэмжээ нь импортын эрэлтийг нэмэгдүүлсэн тул 
ГЦА 2021 оны 4 дүгээр улиралд буурсан 
байна.15 Эдгээр өөрчлөлтийн үр дүнд мөнгөний 
бодлогын тэлэлт харьцангуй өндөр байсан тул 
нийлүүлэлтийн саатлаас шалтгаалсан 

 
15 Эдгээр арга хэмжээнд зарцуулсан дүн 2021 оны эцэст 4.3 их наяд төгрөгт (анх төлөвлөгдсөн дүнгийн 43 хувь) хүрэв. Үүнээс 
(i) 2 их наяд төгрөгийг ажлын байрыг хамгаалахад; (ii) 1 их наяд төгрөгийг хөнгөлөлттэй ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг 
дэмжихэд; (iii) 464 тэрбум төгрөгийг ХАА-д олгох хөнгөлөлттэй зээлд; (iv) банкнуудын зээлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор урт хугацаат репо санхүүжилтэд 826 тэрбум төгрөг, ба (v) 67 тэрбум төгрөгийг мега төслүүдийг дэмжихэд 
зарцуулжээ.  

инфляцын эрсдэлийг эрэлтийн хүчин зүйл мөн 
нэмэгдүүлсэн байна.  

Инфляцын дарамтыг сулруулахын тулд төв 
банк (Монголбанк) 2021 оны эцсээс мөнгөний 
бодлогоо чангаруулж эхлэв. Төв банк бодлогын 
хүүг 2021 оны турш 6 хувь буюу түүхэн доод 
түвшинд  хадгалсан (Зураг I.23). Харин 2021 
оны 12 дугаар сараас эхлэн төв банк нь 
мөнгөний бодлогыг чангаруулах арга хэмжээг 
авч эхэлсэн бөгөөд репо хэрэгслийн хүүг 0.5 
нэгж хувиар өсгөж 6.5 хувьд хүргэсэн бол 
бодлогын хүүг мөн 2022 оны 1 дүгээр сард 0.5 
нэгж хувиар нэмэгдүүлж 6.5 хувь болгов. 
Инфляц 2022 оны эхний 2 сард үргэлжлэн 
нэмэгдэж, Украинд дайн эхэлснээр зах зээлийн 
хүлээлт муудаж, гадаад валютын эрэлт 
нэмэгдсэн, банкнууд гадаад валютын гүйлгээ 
болон импортын төлбөр тооцоонд хязгаарлалт 
тогтоосон тул Монголбанк 2022 оны 3 дугаар 
сард бодлогын хүүг дахин 2.5 нэгж хувиар 

Зураг I.19. Уул уурхайн салбарын үнэ ҮҮИ-ийн 
өөрчлөлтийг гол төлөв тодорхойлсон бол ХҮИ-ийн 
өөрчлөлтөд төдийлөн нөлөөлөөгүй байна ... 

Зураг I.20. … харин, уул уурхайн бус салбарын 
үйлдвэрлэгчид зардлын өсөлттэй холбоотой 
дарамтыг эцсийн хэрэглэгчид үүрүүлэв 

  
Эх сурвалж: ҮСХ. 
Тэмдэглэл: ҮҮИ-ийн жигнэсэн дундаж үзүүлэлтийг салбарын 
ҮҮИ-үүдийг нэгтгэх замаар тооцов. Үүнд уул уурхай, 
боловсруулах үйлдвэр, худалдаа, тээвэр, агуулах болон 
мэдээллийн технологийн салбарын ҮҮИ-ийг ашигласан бөгөөд 
холбогдох жинг тухайн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээгээр 
орлуулсан болно. 

Эх сурвалж: ҮСХ. 
Тэмдэглэл: Зөрүү = ХҮИ-ийн жилийн өөрчлөлт – ҮҮИ-ийн 
жилийн өөрчлөлт. 
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Зээлийн өндөр өсөлт, төв банкны төсвийн 
шинж чанартай үйл ажиллагаа зэрэг нь 
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сэргэлт нь төгрөгийн харилцах, хадгаламжийг 
нэмэгдүүлж, улмаар нийт мөнгө (М2)-ийг 2021 
онд 15 хувиар өсөхөд нөлөөлсөн (Зураг I.21). 
Гадаад цэвэр актив (ГЦА)-ын өөрчлөлт 2021 
оны эхний хагаст М2-ын өсөлтийг дэмжиж байв. 
Харин 10 их наяд төгрөгийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлснээр энэхүү хандлага 
өөрчлөгдөж, 2021 оны 2 дугаар хагасаас 
дотоод цэвэр зээл (ДЦЗ)-ийн мөнгөний 
нийлүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө эрс нэмэгдсэн 
байна (Зураг I.22). Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 
хэрэгжүүлсэн төсвийн шинж чанартай арга 
хэмжээ нь импортын эрэлтийг нэмэгдүүлсэн тул 
ГЦА 2021 оны 4 дүгээр улиралд буурсан 
байна.15 Эдгээр өөрчлөлтийн үр дүнд мөнгөний 
бодлогын тэлэлт харьцангуй өндөр байсан тул 
нийлүүлэлтийн саатлаас шалтгаалсан 

 
15 Эдгээр арга хэмжээнд зарцуулсан дүн 2021 оны эцэст 4.3 их наяд төгрөгт (анх төлөвлөгдсөн дүнгийн 43 хувь) хүрэв. Үүнээс 
(i) 2 их наяд төгрөгийг ажлын байрыг хамгаалахад; (ii) 1 их наяд төгрөгийг хөнгөлөлттэй ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг 
дэмжихэд; (iii) 464 тэрбум төгрөгийг ХАА-д олгох хөнгөлөлттэй зээлд; (iv) банкнуудын зээлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор урт хугацаат репо санхүүжилтэд 826 тэрбум төгрөг, ба (v) 67 тэрбум төгрөгийг мега төслүүдийг дэмжихэд 
зарцуулжээ.  

инфляцын эрсдэлийг эрэлтийн хүчин зүйл мөн 
нэмэгдүүлсэн байна.  

Инфляцын дарамтыг сулруулахын тулд төв 
банк (Монголбанк) 2021 оны эцсээс мөнгөний 
бодлогоо чангаруулж эхлэв. Төв банк бодлогын 
хүүг 2021 оны турш 6 хувь буюу түүхэн доод 
түвшинд  хадгалсан (Зураг I.23). Харин 2021 
оны 12 дугаар сараас эхлэн төв банк нь 
мөнгөний бодлогыг чангаруулах арга хэмжээг 
авч эхэлсэн бөгөөд репо хэрэгслийн хүүг 0.5 
нэгж хувиар өсгөж 6.5 хувьд хүргэсэн бол 
бодлогын хүүг мөн 2022 оны 1 дүгээр сард 0.5 
нэгж хувиар нэмэгдүүлж 6.5 хувь болгов. 
Инфляц 2022 оны эхний 2 сард үргэлжлэн 
нэмэгдэж, Украинд дайн эхэлснээр зах зээлийн 
хүлээлт муудаж, гадаад валютын эрэлт 
нэмэгдсэн, банкнууд гадаад валютын гүйлгээ 
болон импортын төлбөр тооцоонд хязгаарлалт 
тогтоосон тул Монголбанк 2022 оны 3 дугаар 
сард бодлогын хүүг дахин 2.5 нэгж хувиар 

Зураг I.19. Уул уурхайн салбарын үнэ ҮҮИ-ийн 
өөрчлөлтийг гол төлөв тодорхойлсон бол ХҮИ-ийн 
өөрчлөлтөд төдийлөн нөлөөлөөгүй байна ... 

Зураг I.20. … харин, уул уурхайн бус салбарын 
үйлдвэрлэгчид зардлын өсөлттэй холбоотой 
дарамтыг эцсийн хэрэглэгчид үүрүүлэв 
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нэмэгдүүлж 9 хувь болгоод байна. Түүнчлэн төв 
банк 2021 оны 12 дугаар сард ам.долларын 
харилцах, хадгаламжийн заавал байлгах 
нөөцийн хувь хэмжээг 3 хувиар өсгөж 18 хувь 
болгосон бол 2022 оны 1 дүгээр сард төгрөгийн 
харилцах, хадгаламжийн заавал байлгах 
нөөцийн хэмжээг 6-с 8 хувь болгон 

нэмэгдүүлсэн юм. Монголбанкнаас хүүг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээг ийнхүү шат 
дараатайгаар авч байгаа ч төв банкны үнэт 
цаасны бодит хүү сөрөг утгатай буюу Зүүн-
Өмнөд Азийн бүс нутагт хамгийн бага түвшинд 
байна (Зураг I.24).16

Зураг I.21. Төгрөгийн харилцах, хадгаламж М2 
мөнгөний өсөлтийг бүрдүүлж … 

Зураг I.22. … ДЦЗ нь актив талыг голлон тайлбарлаж 
байна 

   

Эх сурвалж: Монголбанк. 
 
Эх сурвалж: Монголбанк. 

Зураг I.23. Монголбанк бодлогын хүүгээ хожуу нэмлээ, 
гэсэн хэдий ч … 

Зураг I.24. … бодит хүү сөрөг түвшинд, бүс нутгийн 
хэмжээнд хамгийн бага хэвээр байна  

Жилийн хувь 

 

Жилийн хувь 

 
Эх сурвалж: Монголбанк. Эх сурвалж: ЗАНДБН-ийн эдийн засгийн тайлан 2022.4 сар; 

Монголбанк. 
Тэмдэглэл: Монгол Улсын хувьд 2022.3 сарын утга, бусад 
улсуудын хувьд 2022.1 сарын утга. 

 
16 Саяхан УИХ-д өргөн барьсан хуулийн төслийн дагуу хөнгөлөлттэй зээлийг мах, гурил үйлдвэрлэгчдэд, валютын зээлийг түлш, 
шатахуун импортлогчдод олгох бөгөөд 2022 оны эцэс хүртэлх хүүний татаас болон Монголбанкнаас хүлээж болзошгүй алдагдлыг 
улсын төсөвт үүрүүлэх аж.  
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A4. Татварын өрийг барагдуулах нэг удаагийн арга хэмжээний үр дүнд төсвийн 
алдагдал 2021 онд мэдэгдэхүйц буурсан ч 2022 онд өсөх төлөвтэй

Нийгмийн халамж, тэтгэмжтэй холбоотойгоор 
төсвийн нийт зарлага өндөр хэвээр байв. 
Төсвийн нийт зарлага 2021 онд жилийн 12 
хувиар нэмэгдэж ДНБ-ий 32 хувьд хүрсэн нь 
гол төлөв нийгмийн хамгаалал, тэтгэмжтэй 
холбоотой зардал өссөнтэй холбоотой байв 
(Зураг I.25). Тухайлбал, нийгмийн халамжийн 
зардал 2017-19 онуудад дунджаар ДНБ-ий 2.4 
хувьтай тэнцэж байсан бол 2021 онд ДНБ-ий 7 
хувьд хүрсэн нь улсаас орлогыг дэмжихэд 
чиглэгдсэн өгөөмөр, зорилтот бүлгээ тэр болгон 
оноогүй халамж, тусламжийн илрэл юм 

(Шигтгээ I.3).17 Үүний сацуу эрүүл мэндийн 
зардал 2020 онд ДНБ-ий 3.7 хувьтай тэнцэж 
байсан бол 2021 онд дотоодын коронавирусын 
халдварын тохиолдлын тоо эрс өссөнтэй 
холбоотойгоор 2021 онд ДНБ-ий 5.3 хувьд 
хүрчээ. Төсвийн урсгал зардал 2021 онд ДНБ-
ий 29 хувьд хүрч өсжээ. Харин хөрөнгийн 
зардал 2020 онд ДНБ-ий 8 хувьтай тэнцэж 
байсан бол 2021 онд 6.9 хувь болтлоо буурсан 
ч цар тахлын өмнөх жилүүдийн дунджаас 
дээгүүр түвшинд хадгалагдав.18 

Төсвийн орлого өссөн нь Оюу толгойн татварын 
өрийн нэг удаагийн барагдуулалт, түүхий 
эдийн үнэ өсөж татварын орлого нэмэгдсэн 
болон Ковид-19 цар тахлын үед үзүүлж байсан 
татварын зарим хөнгөлөлт дуусгавар 
болсонтой холбоотой байв. Нэрлэсэн дүнгээр 
төсвийн нийт орлого 2020 онд жилийн 13 

 
17 Эдгээр хөтөлбөрт хүүхдийн мөнгөний нэмэгдэл (ДНБ-ий 3.1 хувь), нэг сарын хөл хорионы үеэр иргэн бүрт олгосон нэг удаагийн 
тэтгэмж, Ковид-19 вакцинжуулалтыг идэвхжүүлэх үүднээс үзүүлсэн нэг удаагийн мөнгөн тусламж орно. 
18 Хөрөнгийн зардал 2018–19 онуудад ДНБ-ий 6.5 хувьтай тэнцэж байв. 

хувиар буурсан бол 2021 онд 36 хувиар өсжээ 
(Зураг I.26). Үүнд Оюу толгойн татварын өрийн 
нэг удаагийн барагдуулалт, цар тахлын үед 
үзүүлж байсан татварын зарим хөнгөлөлтийг 
2021 оны дунд үеэс эхлэн цуцалснаар татварын 
орлого жилийн 25 хувиар нэмэгдсэн, түүхий 

  
Зураг I.25. Төсвийн зарлагын өсөлтийн дийлэнхийг 
нийгмийн халамжийн зардал бүрдүүлжээ 

Зураг I.26. Татварын хөнгөлөлтүүд эцэслэж, Оюу 
толгойн татварын барагдуулалт болон бусад 
татварын орлого төсвийн орлогыг голлон дэмжив  

Төсвийн зарлагын жилийн өөрчлөлт, бүтэц 

 

Төсвийн орлогын жилийн өөрчлөлт, бүтэц 

 
Эх сурвалж: СЯ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Нийгмийн халамжийн зардалд халамжийн 
тэтгэврийг оруулж тооцов. 

Эх сурвалж: СЯ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Оюу толгойн татварын барагдуулалт төсвийн 
орлогын өсөлтийн 10 нэгж хувийг бүрдүүлсэн бол үүний 6.2 
нэгж хувийг орлогын албан татварт, 3.7 нэгж хувийг 
татварын бус орлогод бүртгэжээ. 
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A4. Татварын өрийг барагдуулах нэг удаагийн арга хэмжээний үр дүнд төсвийн 
алдагдал 2021 онд мэдэгдэхүйц буурсан ч 2022 онд өсөх төлөвтэй

Нийгмийн халамж, тэтгэмжтэй холбоотойгоор 
төсвийн нийт зарлага өндөр хэвээр байв. 
Төсвийн нийт зарлага 2021 онд жилийн 12 
хувиар нэмэгдэж ДНБ-ий 32 хувьд хүрсэн нь 
гол төлөв нийгмийн хамгаалал, тэтгэмжтэй 
холбоотой зардал өссөнтэй холбоотой байв 
(Зураг I.25). Тухайлбал, нийгмийн халамжийн 
зардал 2017-19 онуудад дунджаар ДНБ-ий 2.4 
хувьтай тэнцэж байсан бол 2021 онд ДНБ-ий 7 
хувьд хүрсэн нь улсаас орлогыг дэмжихэд 
чиглэгдсэн өгөөмөр, зорилтот бүлгээ тэр болгон 
оноогүй халамж, тусламжийн илрэл юм 

(Шигтгээ I.3).17 Үүний сацуу эрүүл мэндийн 
зардал 2020 онд ДНБ-ий 3.7 хувьтай тэнцэж 
байсан бол 2021 онд дотоодын коронавирусын 
халдварын тохиолдлын тоо эрс өссөнтэй 
холбоотойгоор 2021 онд ДНБ-ий 5.3 хувьд 
хүрчээ. Төсвийн урсгал зардал 2021 онд ДНБ-
ий 29 хувьд хүрч өсжээ. Харин хөрөнгийн 
зардал 2020 онд ДНБ-ий 8 хувьтай тэнцэж 
байсан бол 2021 онд 6.9 хувь болтлоо буурсан 
ч цар тахлын өмнөх жилүүдийн дунджаас 
дээгүүр түвшинд хадгалагдав.18 

Төсвийн орлого өссөн нь Оюу толгойн татварын 
өрийн нэг удаагийн барагдуулалт, түүхий 
эдийн үнэ өсөж татварын орлого нэмэгдсэн 
болон Ковид-19 цар тахлын үед үзүүлж байсан 
татварын зарим хөнгөлөлт дуусгавар 
болсонтой холбоотой байв. Нэрлэсэн дүнгээр 
төсвийн нийт орлого 2020 онд жилийн 13 

 
17 Эдгээр хөтөлбөрт хүүхдийн мөнгөний нэмэгдэл (ДНБ-ий 3.1 хувь), нэг сарын хөл хорионы үеэр иргэн бүрт олгосон нэг удаагийн 
тэтгэмж, Ковид-19 вакцинжуулалтыг идэвхжүүлэх үүднээс үзүүлсэн нэг удаагийн мөнгөн тусламж орно. 
18 Хөрөнгийн зардал 2018–19 онуудад ДНБ-ий 6.5 хувьтай тэнцэж байв. 

хувиар буурсан бол 2021 онд 36 хувиар өсжээ 
(Зураг I.26). Үүнд Оюу толгойн татварын өрийн 
нэг удаагийн барагдуулалт, цар тахлын үед 
үзүүлж байсан татварын зарим хөнгөлөлтийг 
2021 оны дунд үеэс эхлэн цуцалснаар татварын 
орлого жилийн 25 хувиар нэмэгдсэн, түүхий 

  
Зураг I.25. Төсвийн зарлагын өсөлтийн дийлэнхийг 
нийгмийн халамжийн зардал бүрдүүлжээ 

Зураг I.26. Татварын хөнгөлөлтүүд эцэслэж, Оюу 
толгойн татварын барагдуулалт болон бусад 
татварын орлого төсвийн орлогыг голлон дэмжив  

Төсвийн зарлагын жилийн өөрчлөлт, бүтэц 

 

Төсвийн орлогын жилийн өөрчлөлт, бүтэц 

 
Эх сурвалж: СЯ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Нийгмийн халамжийн зардалд халамжийн 
тэтгэврийг оруулж тооцов. 

Эх сурвалж: СЯ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Оюу толгойн татварын барагдуулалт төсвийн 
орлогын өсөлтийн 10 нэгж хувийг бүрдүүлсэн бол үүний 6.2 
нэгж хувийг орлогын албан татварт, 3.7 нэгж хувийг 
татварын бус орлогод бүртгэжээ. 
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эдийн үнийн өсөлтөөс19 үүдэн уул уурхайн 
секторын орлого өндөр байсан, эдийн засгийн 
алгуур сэргэлт болон инфляцын өсөлт 
нөлөөлөв.20,21   Түүнчлэн түүхий эдийн үнэ өндөр 
байсан нь Төсвийн тогтворжуулалтын сан (ТТС)-
д эергээр нөлөөлөв.22  

Төсвийн алдагдал 2020 онд их хэмжээгээр 
нэмэгдсэн бол 2021 онд мэдэгдэхүйц буурчээ. 
Төсвийн нийт алдагдал 2020 онд ДНБ-ий 9 

хувьтай тэнцэж байсан бол татварын өрийн нэг 
удаагийн барагдуулалт, татварын орлого 
нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 2021 онд ДНБ-ий 
3.1 хувь болтлоо огцом буурчээ. Үүнтэй 
адилаар төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл (ИӨС, 
ТТС-ийн хуримтлалыг хассан тэнцэл) мөн 
сайжирсан бөгөөд тэнцвэржүүлсэн алдагдал 
2020 онд ДНБ-ий 12 хувьтай тэнцэж байсан бол 
2021 онд ДНБ-ий 7 хувь болсон байна (Зураг 
I.27).23

  
Зураг I.27. Төсвийн алдагдал 2021 онд буурсан ч 2022 
онд эргээд тэлэх төлөвтэй  

Зураг I.28. Нэгдсэн төсвийн 2022 орлогын төсөөлөл 
өөдрөг байна 

Төсвийн тэнцлийн үзүүлэлтүүд, ДНБ-ий хувь  

 

Төсвийн орлогын өсөлт, ДНБ-ий хувиар 

 
Эх сурвалж: СЯ; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: СЯ; Дэлхийн банкны тооцоолол. 

Тэмдэглэл: Төсвийн орлогын өсөлт, 2021 оны төлөвлөгөөтэй 
харьцуулснаар. 

Төсвийн алдагдал 2022 онд эргээд 
нэмэгдэхээр байна. 2022 оны батлагдсан 
төсвийн дагуу төсвийн алдагдал нь ДНБ-ий 3.7 
хувь хүртэл өсөхөөр байна. Энэ нь хөрөнгийн 
зардлын өсөлт, цар тахалтай холбоотой зарим 
дэмжлэгийн арга хэмжээ үргэлжлэх (үүнд 
хүүхдийн мөнгө мөн орно) болон тэтгэврийг 

 
19 Зэсийн үнэ ноднингийн мөн үеэс ойролцоогоор 80 хувиар өссөн бол тонн нүүрсний үнэ 2021 оны 74 ам. доллароос 2 дахин 
нэмэгдэж 176 ам. долларт хүрэв. 
20 Өндөр инфляц нь нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварт нөлөөлсөн байх талтай.  
21 Оюу толгой татварын өрөө барагдуулаагүй бол 2021онд орлогын дэмжлэгийн нэлээдгүй хэсэг нь боломжгүй болох байв. Оюу 
толгойн татварын өрийн нэг удаагийн барагдуулалт нь ДНБ-ий 2.3 хувьтай тэнцэж, төсвийн орлогыг голлон дэмжлээ.  
22 ТТС дахь хуримтлал 2017-19 онуудад дунджаар ДНБ-ий 0.7 хувь, 2020 онд ДНБ-ий 0.2 хувь байсан бол 2021 онд ДНБ-ий 1.4 
хувь болон өсжээ. 
23 Тэнцвэржүүлсэн төсвийн алдагдал нь Монгол Улсын Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд томьёолсон төсвийн дүрмийг 
илэрхийлэх үндсэн үзүүлэлт юм. 

нэмэгдүүлэх (2022 оны эхэнд тэтгэврийг 
нэмэгдүүлсэн нь зардлыг ДНБ-ий 1.5 нэгж 
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хувиар өсгөнө) зэрэгтэй холбоотой.24 Түүнчлэн, 
хөрөнгийн зардлын мэдэгдэхүйц өсөлттэй 
холбоотойгоор төсвийн нийт зарлагыг ДНБ-ий 
3.5 нэгж хувьтай тэнцэх хэмжээгээр 
нэмэгдүүлэхээр байна (Хүснэгт I.1). Төсвийн 
нийт алдагдал нэмэгдэх ч нийгмийн тэтгэмжийн 
гол хөтөлбөрийн санхүүжилтийг ИӨС-аас 
санхүүжүүлэх тохиргоотой холбоотойгоор 
тэнцвэржүүлсэн төсвийн алдагдал өмнөх оноос 
буурахаар байна (Зураг I.27).25 Ийм тохиргоо 
хийгдээгүй байсан бол тэнцвэржүүлсэн төсвийн 
алдагдал 2022 онд ДНБ-ий 8 хувийг давж 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд 
заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхээр байна.26 

ДНБ-ий өсөлт 2022 онд алгуур байхыг 
харгалзан үзвэл 2022 оны төсвийн орлогын 
таамаглал хэт өөдрөг байхаар байна. Эдийн 
засаг 2022 онд 5 хувиар өсөх, мега төслүүдийн 
хэрэгжилт хурдсах, түүхий эдүүдийн үнэ өндөр 
түвшинд хадгалагдах, гадаад худалдаа тэлэх, 
хил боомтуудын асуудал 2022 оны эхэнд 
шийдвэрлэгдэх, татварын суурийг тэлэх 
реформыг хэрэгжүүлэх зэрэг урьдач нөхцөлд 
үндэслэн 2022 оны төсвийн нийт орлогыг 2021 
оны төсвийн орлогын гүйцэтгэлтэй 
харьцуулахад ДНБ-ий 3 нэгж хувиар өсөхөөр 
баталсан байна (Зураг I.28).27 Түүхий эдийн 
үнийн талаар хийсэн таамаглал нь олон улсын 
байгууллагуудынхтай үндсэндээ нийцтэй 
байгаа ч орлого дээрх хэмжээнд хүрч 
нэмэгдэхээргүй байна.28 Хилийн боомтуудын 
гацаа оны эцэст арилсан тохиолдолд л 
нүүрсний экспорт энэ оны эцсээс сэргэхээр 
байна (Хэтийн төлөв ба эрсдэлүүд хэсгийг 
харна уу). Үүний сацуу Оюу толгойн уул уурхайн 

 
24 2022 оны төсвийн тодотголд тэтгэврийн зардлын өсөлтийг (ДНБ-ий 1.5 хувь) хөрөнгийн зардлын бууралт (ДНБ-ий 0.6 хувь) 
болон бусад урсгал зардлыг бууруулах замаар нөхөхөөр төлөвлөсөн байна. Ингэснээр төсвийн алдагдалд өөрчлөлт ороогүй. 
Харин, 2021 онд тэтгэврийн даатгалын бус нөөцийг эргэлтэд оруулсантай холбогдуулан нийгмийн даатгалын сангийн орлого нь 
ДНБ-ий 0.7 хувьтай тэнцэх хэмжээний орох урсгалтай байлаа. Энэ орлого нь 2022 оны тэтгэврийн нэмэгдэл зардлыг 
санхүүжүүлэхэд дэм болох боловч энэ нь зөвхөн нэг удаагийн л орлого байсан гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. 
25 Эрх баригчид хүүхдийн мөнгөний нэмэгдлийг (ДНБ-ий 3.1 хувь) тогтмол болгож түүнийг Ирээдүйн өв сангаас (ИӨС) 
санхүүжүүлэх шийдвэр гаргажээ. Хойч үетэй холбоотой тус санг өмнө нь тэнцвэржүүлсэн орлогод оруулдаггүй байв.  
26 Хүүхдийн мөнгийг Ирээдүйн өв сангаас санхүүжүүлэх нь төсвийн суурь болон урт хугацааны тогтвортой байдлыг сулруулав.  
27 Нийт орлого ба буцалтгүй тусламжийг 2021 оны бодит орлоготой харьцуулахад жилийн 15 хувиар, 2021 оны төлөвлөгдсөн 
орлоготой харьцуулахад жилийн 19.5 хувиар өсгөхөөр төлөвлөжээ. 
28 2022 оны төсөвт эдийн засгийн өсөлтийг 5 хувь, оны эцэс дэх инфляцыг 6.7 хувь байхаар төсөөлжээ. 
29 2021 оны 7 дугаар сараас эхлэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 2 нэгж хувиар бууруулж нэрлэсэн цалингийн 
17 хувь болгосон. Гэсэн хэдий ч нийгмийн даатгалын орлого 2021 онд жилийн 42 хувиар өссөн нь дундаж цалин 5 хувиар 
нэмэгдсэн, малчдад шимтгэлээ нөхөн төлөх боломж олгосон болон зарим шилжүүлэгтэй (10.4 нэгж хувь) холбоотой байна. 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ)-ийг нөхөн төлөх арга хэмжээ 2021 оны эцэст дуусгавар болсон. 

бүтээгдэхүүний чанар 2022 онд муудахаар 
хүлээгдэж байгаа нь экспорттой холбоотой 
орлогыг бууруулж болзошгүй. Хэдийгээр 
хөдөлмөрийн зах цаашид сэргэхээр хүлээгдэж 
байгаа ч батлагдсан төсвийн дагуу нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийн орлого 32 хувиар 
нэмэгдэх тооцоо хэт өөдрөг байж болох юм. 
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого 2019 
онд жилийн 24 хувиар нэмэгдсэн нь 
шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлсэнтэй 
холбоотой боловч 2021 онд дээрх шимтгэлийг 
бууруулсан.29 Түүнчлэн 2022 оны төсөвт 
нийгмийн даатгалын орлогын бүрэлдэхүүн 
болох эрүүл мэндийн даатгалын орлого 2 дахин 
нэмэгдэж нийгмийн даатгалын орлогын 
өсөлтийн 10 нэгж хувийг бүрдүүлэхээр 
тусгажээ. Дээрх орлого нь 2021 онд жилийн 17 
хувиар л өссөнийг харгалзан үзвэл 2 дахин 
нэмэгдэх хүлээлт хэт өөдрөг байхаар байна.  
Эдийн засгийг дэмжих арга хэмжээтэй 
холбоотойгоор Засгийн газрын өр сүүлийн 2 
жилийн хугацаанд огцом нэмэгдэв. Засгийн 
газрын өр 2016-19 оны хооронд ДНБ-ий 20 
нэгж хувиар буурч байсан бол 2020 онд 10 нэгж 
хувиар нэмэгдэж ДНБ-ий 79.5 хувьд хүрчээ. 
Цар тахалтай холбоотойгоор эдийн засгийг 
дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлсэн төсвийн болон 
төсөвтэй адилтгах арга хэмжээний үр дүнд 
Засгийн газрын өр 2021 онд ДНБ-ий 81 хувьд 
хүрсэн байх тооцоололтой байна. Хятадын 
Ардын Банктай хийсэн 1.8 тэрбум ам.доллартой 
тэнцэх своп хэлцлийг оруулан тооцвол нийт өр 
2021 оны эцэст улам нэмэгдэж ДНБ-ий 92 хувьд 
хүрч байна. Төсвийн нийт алдагдал 2022 онд 
тэлснээр өр цаашид нэмэгдэхээр төлөвтэй. 
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хувиар өсгөнө) зэрэгтэй холбоотой.24 Түүнчлэн, 
хөрөнгийн зардлын мэдэгдэхүйц өсөлттэй 
холбоотойгоор төсвийн нийт зарлагыг ДНБ-ий 
3.5 нэгж хувьтай тэнцэх хэмжээгээр 
нэмэгдүүлэхээр байна (Хүснэгт I.1). Төсвийн 
нийт алдагдал нэмэгдэх ч нийгмийн тэтгэмжийн 
гол хөтөлбөрийн санхүүжилтийг ИӨС-аас 
санхүүжүүлэх тохиргоотой холбоотойгоор 
тэнцвэржүүлсэн төсвийн алдагдал өмнөх оноос 
буурахаар байна (Зураг I.27).25 Ийм тохиргоо 
хийгдээгүй байсан бол тэнцвэржүүлсэн төсвийн 
алдагдал 2022 онд ДНБ-ий 8 хувийг давж 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд 
заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхээр байна.26 

ДНБ-ий өсөлт 2022 онд алгуур байхыг 
харгалзан үзвэл 2022 оны төсвийн орлогын 
таамаглал хэт өөдрөг байхаар байна. Эдийн 
засаг 2022 онд 5 хувиар өсөх, мега төслүүдийн 
хэрэгжилт хурдсах, түүхий эдүүдийн үнэ өндөр 
түвшинд хадгалагдах, гадаад худалдаа тэлэх, 
хил боомтуудын асуудал 2022 оны эхэнд 
шийдвэрлэгдэх, татварын суурийг тэлэх 
реформыг хэрэгжүүлэх зэрэг урьдач нөхцөлд 
үндэслэн 2022 оны төсвийн нийт орлогыг 2021 
оны төсвийн орлогын гүйцэтгэлтэй 
харьцуулахад ДНБ-ий 3 нэгж хувиар өсөхөөр 
баталсан байна (Зураг I.28).27 Түүхий эдийн 
үнийн талаар хийсэн таамаглал нь олон улсын 
байгууллагуудынхтай үндсэндээ нийцтэй 
байгаа ч орлого дээрх хэмжээнд хүрч 
нэмэгдэхээргүй байна.28 Хилийн боомтуудын 
гацаа оны эцэст арилсан тохиолдолд л 
нүүрсний экспорт энэ оны эцсээс сэргэхээр 
байна (Хэтийн төлөв ба эрсдэлүүд хэсгийг 
харна уу). Үүний сацуу Оюу толгойн уул уурхайн 

 
24 2022 оны төсвийн тодотголд тэтгэврийн зардлын өсөлтийг (ДНБ-ий 1.5 хувь) хөрөнгийн зардлын бууралт (ДНБ-ий 0.6 хувь) 
болон бусад урсгал зардлыг бууруулах замаар нөхөхөөр төлөвлөсөн байна. Ингэснээр төсвийн алдагдалд өөрчлөлт ороогүй. 
Харин, 2021 онд тэтгэврийн даатгалын бус нөөцийг эргэлтэд оруулсантай холбогдуулан нийгмийн даатгалын сангийн орлого нь 
ДНБ-ий 0.7 хувьтай тэнцэх хэмжээний орох урсгалтай байлаа. Энэ орлого нь 2022 оны тэтгэврийн нэмэгдэл зардлыг 
санхүүжүүлэхэд дэм болох боловч энэ нь зөвхөн нэг удаагийн л орлого байсан гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. 
25 Эрх баригчид хүүхдийн мөнгөний нэмэгдлийг (ДНБ-ий 3.1 хувь) тогтмол болгож түүнийг Ирээдүйн өв сангаас (ИӨС) 
санхүүжүүлэх шийдвэр гаргажээ. Хойч үетэй холбоотой тус санг өмнө нь тэнцвэржүүлсэн орлогод оруулдаггүй байв.  
26 Хүүхдийн мөнгийг Ирээдүйн өв сангаас санхүүжүүлэх нь төсвийн суурь болон урт хугацааны тогтвортой байдлыг сулруулав.  
27 Нийт орлого ба буцалтгүй тусламжийг 2021 оны бодит орлоготой харьцуулахад жилийн 15 хувиар, 2021 оны төлөвлөгдсөн 
орлоготой харьцуулахад жилийн 19.5 хувиар өсгөхөөр төлөвлөжээ. 
28 2022 оны төсөвт эдийн засгийн өсөлтийг 5 хувь, оны эцэс дэх инфляцыг 6.7 хувь байхаар төсөөлжээ. 
29 2021 оны 7 дугаар сараас эхлэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 2 нэгж хувиар бууруулж нэрлэсэн цалингийн 
17 хувь болгосон. Гэсэн хэдий ч нийгмийн даатгалын орлого 2021 онд жилийн 42 хувиар өссөн нь дундаж цалин 5 хувиар 
нэмэгдсэн, малчдад шимтгэлээ нөхөн төлөх боломж олгосон болон зарим шилжүүлэгтэй (10.4 нэгж хувь) холбоотой байна. 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ)-ийг нөхөн төлөх арга хэмжээ 2021 оны эцэст дуусгавар болсон. 

бүтээгдэхүүний чанар 2022 онд муудахаар 
хүлээгдэж байгаа нь экспорттой холбоотой 
орлогыг бууруулж болзошгүй. Хэдийгээр 
хөдөлмөрийн зах цаашид сэргэхээр хүлээгдэж 
байгаа ч батлагдсан төсвийн дагуу нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийн орлого 32 хувиар 
нэмэгдэх тооцоо хэт өөдрөг байж болох юм. 
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого 2019 
онд жилийн 24 хувиар нэмэгдсэн нь 
шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлсэнтэй 
холбоотой боловч 2021 онд дээрх шимтгэлийг 
бууруулсан.29 Түүнчлэн 2022 оны төсөвт 
нийгмийн даатгалын орлогын бүрэлдэхүүн 
болох эрүүл мэндийн даатгалын орлого 2 дахин 
нэмэгдэж нийгмийн даатгалын орлогын 
өсөлтийн 10 нэгж хувийг бүрдүүлэхээр 
тусгажээ. Дээрх орлого нь 2021 онд жилийн 17 
хувиар л өссөнийг харгалзан үзвэл 2 дахин 
нэмэгдэх хүлээлт хэт өөдрөг байхаар байна.  
Эдийн засгийг дэмжих арга хэмжээтэй 
холбоотойгоор Засгийн газрын өр сүүлийн 2 
жилийн хугацаанд огцом нэмэгдэв. Засгийн 
газрын өр 2016-19 оны хооронд ДНБ-ий 20 
нэгж хувиар буурч байсан бол 2020 онд 10 нэгж 
хувиар нэмэгдэж ДНБ-ий 79.5 хувьд хүрчээ. 
Цар тахалтай холбоотойгоор эдийн засгийг 
дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлсэн төсвийн болон 
төсөвтэй адилтгах арга хэмжээний үр дүнд 
Засгийн газрын өр 2021 онд ДНБ-ий 81 хувьд 
хүрсэн байх тооцоололтой байна. Хятадын 
Ардын Банктай хийсэн 1.8 тэрбум ам.доллартой 
тэнцэх своп хэлцлийг оруулан тооцвол нийт өр 
2021 оны эцэст улам нэмэгдэж ДНБ-ий 92 хувьд 
хүрч байна. Төсвийн нийт алдагдал 2022 онд 
тэлснээр өр цаашид нэмэгдэхээр төлөвтэй. 

Эдийн засгийн гүйцэтгэл, хэтийн төлөв 
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Түүнчлэн Монгол Улсын Хөгжлийн банкны 
гадаад бондын өр төлбөр (2023 онд 
барагдуулах 800 сая ам.доллар) гэх мэт төсөвт 
дарамт учруулж болзошгүй өр төлбөр нь өрийн 
дарамтыг мөн л нэмэгдүүлж болзошгүй (Зураг 
I.29). Үүгээр зогсохгүй Монгол Улсын Засгийн 

газрын бондын өгөөжийн зөрүү (спред) сүүлийн 
6 сарын хугацаанд өсөх хандлагатай байгаа нь 
Монгол Улс гадаад зах зээлээс эх үүсвэр татах 
зардал нэмэгдэж байгааг харуулж байна (Зураг 
I.30).

Хүснэгт I.1. Нэгдсэн төсвийн зарим үзүүлэлтүүд 
  

2018 2019 2020 2021 
урьд. 

2022  
тод. 

A Төсвийн орлого, тусламж 30.9 31.8 27.6 32.3 35.1 
 

Тэнцвэржүүлсэн орлого 28.3 28.8 25.0 28.8 33.7 
 

Татварын орлого 25.2 25.9 22.5 25.5 29.8 

B Төсвийн зарлага, цэвэр зээл 28.3 30.8 36.7 35.4 38.8 
 

Урсгал зардал 22.6 21.7 28.6 28.9 29.1 
 

Нийгмийн халамжийн зардал 2.3 2.1 5.0 7.1 5.2 
 

Хөрөнгийн зардал 4.9 8.0 8.0 6.9 10.3 

C Нэгдсэн тэнцэл 2.5 1.0 -9.1 -3.0 -3.7 

D Тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 0.0 -2.0 -11.7 -6.6 -5.1 

E Анхдагч тэнцэл 5.8 3.3 -6.7 -1.2 -1.6 
 

Эх сурвалж: СЯ. 
Тэмдэглэл: Сангийн Яамны тооцоолсноор ДНБ-д эзлэх хувийг харуулав. ИӨС-д хуримтлуулах орлогыг 2022 оноос эхлэн 
тэнцвэржүүлсэн орлогод бүртгэж эхлэв. 

 
 
 

Шигтгээ I.2. Цар тахалтай холбоотой төсвийн дэмжлэг, арга хэмжээнүүд 

Коронавирус цар тахлын үед иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжихэд чиглэсэн төсвийн болон төсвийн шинжтэй 
арга хэмжээнүүдийн зардал 2021 онд нэмэгджээ. Ковид-19 цар тахлын хямралын айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдэд 
үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, ажлын байраа алдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тусламжийн арга 
хэмжээг нэвтрүүлсэн. Үүнд, татварын болон татварын бус хөнгөлөлт үзүүлэх, орлогыг шууд дэмжих, сар бүрийн 
хэрэглээний төлбөрийг төр хариуцах, хөнгөлөлттэй зээл олгох зэрэг арга хэмжээнүүд багтаж байна. Татвар, 
нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх хугацаа 2021 оны хагаст дууссан ч эдгээр арга хэмжээний 

Зураг I.29. Засгийн газар 2023-24 онд томоохон 
хэмжээтэй гадаад бондын төлбөрийг төлнө 

Зураг I.30. Монголын Засгийн газрын гадаад 
бондуудын өгөөж өсөх хандлагатай байна 

Гадаад бондын төлбөрийн хуваарь (сая ам.доллар) 

 

Засгийн газрын гадаад бондын өгөөж (хувь) 

 
Эх сурвалж: СЯ; Монголбанк; Дэлхийн банкны тооцоолол. Эх сурвалж: Блумберг. 
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нийт зардал 2020 онд 7 хувь байснаа 2021 онд ДНБ-ий 11 хувьд (4.7 их наяд төгрөг) хүрч өссөн нь 2021 оны 5 
дугаар сард нэг сарын хорио цээрийн дэглэмийн үед олгосон нэг удаагийн дэмжлэгтэй холбоотой (Зураг I.31). 
Тодруулбал, Засгийн газрын хөтөлбөрт: 

• 2020 оны 4 дүгээр сараас эхлэн "Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр” (ХМХ)-ийн хүрээнд олгож буй мөнгөн 
тэтгэмжийг нэмэгдүүлсэн нь төсвийн зардлыг 2021 онд ДНБ-ий 3.1 нэгж хувиар нэмэгдүүлэв. Түр 
хугацаанд хэрэгжиж байсан энэхүү дэмжлэгийг 2022 оноос байнгын байхаар шийдвэрлэсэн.  

• 2020 оны 4 дүгээр сараас 2021 оны 6 дугаар сар хүртэлх хугацаанд орлогын татвар, нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтөөс чөлөөлсөн. (Төсвийн дарамтыг 2021 онд ДНБ-ий 1 нэгж хувиар 
нэмэгдүүлсэн). 

• 2021 оны 5 дугаар сард нэг сар үргэлжилсэн хөл хорионы үеэр иргэн бүрт нэг удаа 300,000 төгрөгийн 
тэтгэмж олгосон. (Төсвийн зардлыг ДНБ-ий 2.3 нэгж хувиар нэмэгдүүлсэн). 

• 2021 оны 5 дугаар сараас эхлэн Ковид-19 цар тахлын эсрэг вакцины хоёр тун хийлгэсэн хүн бүрт нэг 
удаагийн мөнгөн урамшуулал олгосон. (Төсвийн зардлыг ДНБ-ий 0.2 нэгж хувиар нэмэгдүүлсэн). 

• 2020 оны 12 дугаар сараас 2021 оны 12 дугаар сар хүртэлх хугацаанд айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийн 
сар бүрийн хэрэглээний зардлыг төрөөс дааж, шахмал түлшний үнийг татаасын дэмжлэгтэй болгож 
хослуулсан (2020-21 онд ДНБ-ий 3.8 хувийг эзэлсэн ч ТӨҮГ (төрийн өмчит үйлдвэрийн газар)-аас 
санхүүжүүлсэн тул төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа). Айл өрхийг цахилгааны төлбөрөөс чөлөөлж, 
шахмал түлшний үнийг хөнгөлөх арга хэмжээ үргэлжилж байна. 

Зураг I.31. Ковид-19 цар тахалтай холбоотой төсвийн дэмжлэг, арга хэмжээнүүд 

 
Эх сурвалж: СЯ; Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 
Тэмдэглэл: ДНБ-д харьцуулсан хувь. 

Орлогыг дэмжих арга хэмжээ нь айл өрхийн хувьд цаг үеэ олсон, үр дүнтэй арга хэмжээ байсан гэж дүгнэв. 
Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ) болон Дэлхийн Банк хамтран өрхийн хэд хэдэн судалгаа хийсэн бөгөөд 
орлогыг дэмжих арга хэмжээ (жишээлбэл, ХМХ) нь хямралын үед айл өрхүүдийг дэмжих цаг үеэ олсон, үр дүнтэй 
арга хэмжээ байсан нь тогтоогджээ. Тодруулбал, 2021 оны 4, 6 дугаар сард хийсэн судалгаанд хамрагдсан ядуу 
өрхийн 20 орчим хувь нь Ковид-19 цар тахлын үеийн хямрал өрхийн орлогод нөлөөлөх нөлөөллийг бүрэн 
бууруулахад ХМХ үр дүнтэй байсан гэж хариулсан байна. Түүнчлэн эдгээр өрхийн 80 хувь нь ХМХ зарим талаар 

2.3%

0.3%

0.7%

1.0% 1.0%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21

Төсвийн шинжтэй (хэрэглээний төлбөр тэглэх, сайжруулсан нүүрсний үнэ бууруулах)

Вакцины урамшуулал

Хөл хорионы үеэр олгосон нэг удаагийн дэмжлэг

Бусад дэмжлэг

Халамжийн тэтгэврийн нэмэгдэл

Хүүхдийн мөнгөний нэмэгдэл

Хөнгөлөлттэй зээлийн хүүний татаас

НДШ-ийн хөнгөлөлт

Татварын хөнгөлөлт



МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ – 2022 оны 4 дүгээр сар 
 

24 
 

нийт зардал 2020 онд 7 хувь байснаа 2021 онд ДНБ-ий 11 хувьд (4.7 их наяд төгрөг) хүрч өссөн нь 2021 оны 5 
дугаар сард нэг сарын хорио цээрийн дэглэмийн үед олгосон нэг удаагийн дэмжлэгтэй холбоотой (Зураг I.31). 
Тодруулбал, Засгийн газрын хөтөлбөрт: 

• 2020 оны 4 дүгээр сараас эхлэн "Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр” (ХМХ)-ийн хүрээнд олгож буй мөнгөн 
тэтгэмжийг нэмэгдүүлсэн нь төсвийн зардлыг 2021 онд ДНБ-ий 3.1 нэгж хувиар нэмэгдүүлэв. Түр 
хугацаанд хэрэгжиж байсан энэхүү дэмжлэгийг 2022 оноос байнгын байхаар шийдвэрлэсэн.  

• 2020 оны 4 дүгээр сараас 2021 оны 6 дугаар сар хүртэлх хугацаанд орлогын татвар, нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтөөс чөлөөлсөн. (Төсвийн дарамтыг 2021 онд ДНБ-ий 1 нэгж хувиар 
нэмэгдүүлсэн). 

• 2021 оны 5 дугаар сард нэг сар үргэлжилсэн хөл хорионы үеэр иргэн бүрт нэг удаа 300,000 төгрөгийн 
тэтгэмж олгосон. (Төсвийн зардлыг ДНБ-ий 2.3 нэгж хувиар нэмэгдүүлсэн). 

• 2021 оны 5 дугаар сараас эхлэн Ковид-19 цар тахлын эсрэг вакцины хоёр тун хийлгэсэн хүн бүрт нэг 
удаагийн мөнгөн урамшуулал олгосон. (Төсвийн зардлыг ДНБ-ий 0.2 нэгж хувиар нэмэгдүүлсэн). 

• 2020 оны 12 дугаар сараас 2021 оны 12 дугаар сар хүртэлх хугацаанд айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийн 
сар бүрийн хэрэглээний зардлыг төрөөс дааж, шахмал түлшний үнийг татаасын дэмжлэгтэй болгож 
хослуулсан (2020-21 онд ДНБ-ий 3.8 хувийг эзэлсэн ч ТӨҮГ (төрийн өмчит үйлдвэрийн газар)-аас 
санхүүжүүлсэн тул төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа). Айл өрхийг цахилгааны төлбөрөөс чөлөөлж, 
шахмал түлшний үнийг хөнгөлөх арга хэмжээ үргэлжилж байна. 

Зураг I.31. Ковид-19 цар тахалтай холбоотой төсвийн дэмжлэг, арга хэмжээнүүд 

 
Эх сурвалж: СЯ; Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 
Тэмдэглэл: ДНБ-д харьцуулсан хувь. 

Орлогыг дэмжих арга хэмжээ нь айл өрхийн хувьд цаг үеэ олсон, үр дүнтэй арга хэмжээ байсан гэж дүгнэв. 
Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ) болон Дэлхийн Банк хамтран өрхийн хэд хэдэн судалгаа хийсэн бөгөөд 
орлогыг дэмжих арга хэмжээ (жишээлбэл, ХМХ) нь хямралын үед айл өрхүүдийг дэмжих цаг үеэ олсон, үр дүнтэй 
арга хэмжээ байсан нь тогтоогджээ. Тодруулбал, 2021 оны 4, 6 дугаар сард хийсэн судалгаанд хамрагдсан ядуу 
өрхийн 20 орчим хувь нь Ковид-19 цар тахлын үеийн хямрал өрхийн орлогод нөлөөлөх нөлөөллийг бүрэн 
бууруулахад ХМХ үр дүнтэй байсан гэж хариулсан байна. Түүнчлэн эдгээр өрхийн 80 хувь нь ХМХ зарим талаар 

2.3%

0.3%

0.7%

1.0% 1.0%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21

Төсвийн шинжтэй (хэрэглээний төлбөр тэглэх, сайжруулсан нүүрсний үнэ бууруулах)

Вакцины урамшуулал

Хөл хорионы үеэр олгосон нэг удаагийн дэмжлэг

Бусад дэмжлэг

Халамжийн тэтгэврийн нэмэгдэл

Хүүхдийн мөнгөний нэмэгдэл

Хөнгөлөлттэй зээлийн хүүний татаас

НДШ-ийн хөнгөлөлт

Татварын хөнгөлөлт

Эдийн засгийн гүйцэтгэл, хэтийн төлөв 
 

25 
 

үр дүнтэй байсан гэж хариулжээ. Цаашилбал, ядуу өрхийн 73 хувь нь хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжээ шууд 
хэрэглээндээ зарцуулсан гэж хариулсан бол ядуу бус өрхийн 50 хувь нь ирээдүйдээ зориулан хадгалсан гэжээ 
(World Bank, 2021). 

Эх сурвалж: СЯ; ҮСХ;  Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 

A5. Урсгал тэнцлийн алдагдал өсөж, төлбөрийн тэнцлийн дарамт нэмэгдэж байна 

Урсгал тэнцлийн алдагдал 2021 онд өссөнөөс 
шалтгаалан төлбөрийн тэнцлийн дарамт 
нэмэгдэв. 2020 онд 787 сая ам.долларын 
ашигтай гарсан төлбөрийн тэнцэл 2021 онд 222 
сая ам.долларын (ДНБ-ий 1.4 хувь) алдагдалтай 
гарав. Энэ нь 2018 оноос хойших хугацаанд 

төлбөрийн тэнцэл алдагдалтай гарсан анхны 
тохиолдол болж байна (Зураг I.32). ГШХО 2020 
онд 1.7 тэрбум ам.доллар байсан бол 2021 онд 
2 тэрбум ам.доллар болж өссөн ч урсгал 
тэнцлийн алдагдлаас үүдэн төлбөрийн 
тэнцлийн нөхцөл байдал муудав (Зураг I.33).

Хөрөнгө оруулалтын ашгийн гуйвуулга 
нэмэгдэж, худалдааны тэнцэл муудсанаас 
шалтгаалан урсгал тэнцлийн алдагдал 2021 
онд нэмэгдэв. Урсгал тэнцлийн алдагдал 2020 
онд 675 сая ам.доллар (ДНБ-ий 4.3 хувь) байсан 
бол 2021 онд 1959 сая ам.доллар (ДНБ-ий 12.7 
хувь) болж нэмэгдэв. Дотоод эрэлтийн сэргэлт, 
нефтийн дэлхийн зах зээлийн үнийн өсөлт, 
эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийн 
санхүүжилтээс импортод шингэсэн зардал, хил 
боомтуудын үйл ажиллагааны доголдлоос 
үүдэлтэй тээврийн зардлын өсөлт зэргээс 

 
30 “Орц-гарц”-ын хүснэгтийг ашиглан тооцож үзэхэд репо санхүүжилт, ХАА-н хөнгөлөлттэй зээл, ажлын байрыг дэмжих 
хөнгөлөлттэй зээлээр дамжуулан олгосон эх үүсвэрийн 20 орчим хувь нь импортыг санхүүжүүлэхэд зарцуулагдсан аж (тээврийн 
зардлын өсөлт үүнийг даамжруулах нөлөөтэй байв). 

шалтгаалан бараа, үйлчилгээний импортын 
зардал өмнөх оноос 32 хувиар нэмэгдлээ 
(Зураг I.34).30 ГШХО-ын дотогшлох урсгал 
нэмэгдсэн нь мөн завсрын хэрэглээ болон 
хөрөнгө оруулалтын импорт нэмэгдэхэд 
нөлөөлөв (Зураг I.34). Экспортын голлох түүхий 
эдүүдийн үнэ бараг хоёр дахин нэмэгдсэн ч 
экспортын орлого 2021 онд ердөө 18 хувиар л 
өссөн нь хил дээр сааталтай холбоотой байв 
(Зураг I.35). Ингэснээр барааны худалдааны 
тэнцэл 2020 онд 1.8 тэрбум ам.долларын 
ашигтай байсан бол 2021 онд 1.3 тэрбум 

Зураг I.32. Урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэж 
төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг дагууллаа …  

Зураг I.33. … импортын зардал, хөрөнгө оруулалтын 
ашгийн гуйвуулга (гарах урсгал) нэмэгдлээ 

Төлбөрийн тэнцэл болон түүний бүрэлдэхүүн, ДНБ-ий хувь 

 

Урсгал данс болон түүний бүрэлдэхүүн, ДНБ-ий хувь 

 
Эх сурвалж: Монголбанк. Эх сурвалж:  Монголбанк. 
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ам.доллар болон буурав. Үүний сацуу гадагш 
хийх хөрөнгө оруулалтын ашгийн  гуйвуулга 
нэмэгдэж анхдагч орлогын дансанд сөргөөр 

нөлөөлсөн бол тээврийн зардлын өсөлттэй 
холбоотойгоор урсгал дансны алдагдлыг мөн 
нэмэгдүүлжээ.

Төгрөгийн ханшийг огцом сулруулахгүйн тулд 
төв банк гадаад валютын интервенц хийж 
байсан нь гадаад валютын нөөцийг 
дундруулахад хүргэв. Хилийн боомт дээрх 
саатлаас шалтгаалан төлбөрийн тэнцлийн 
нөхцөл байдал, тэр дундаа 2021 оны 
хоёрдугаар хагасаас эхлэн, муудахын хэрээр 
төв банк төгрөгийн ханшийг огцом 
сулруулахгүйн тулд дотоод зах зээлд гадаад 
валют нийлүүлж, макро зохистой бодлогын 
арга хэмжээ авч байв. Ингэснээр гадаад 
валютын нийт албан нөөц 2021 оны 4 дүгээр 
сард 4.9 тэрбум ам.доллар (импортын 7 сарын 
нөөц) байсан бол 2022 оны 2 дугаар сард 3.7 
тэрбум ам.доллар (импортын 4 хүрэхгүй сарын 
нөөц) болж буурав (Зураг I.36). Ам.доллартой 
харьцах төгрөгийн нэрлэсэн ханш 2021 онд 
харьцангуй тогтвортой байж ердөө 1.3 хувиар 
суларсан бол юаний эсрэг 8 хувиар суларчээ. 
Дотоод инфляц хурдацтай нэмэгдэж эхэлснээр 
төгрөгийн бодит ханш 2021 оны хоёрдугаар 

хагаст их хэмжээгээр буюу 5 хувиар чангарчээ 
(Зураг I.37).  

Зах зээлийн хүлээлт муудсанаар дотоод 
активын долларжилт нэмэгдэж, төгрөгийн 
ханш сулран, банкнууд гадаад валютын 
гүйлгээний дүнг хязгаарлаж, албан болон 
параллель ханшийн зөрүүг нэмэгдүүллээ. 
Украин дахь дайныг дагаад зах зээлийн хүлээлт 
өөрчлөгдсөний зэрэгцээ төлбөрийн тэнцлийн 
алдагдал нэмэгдсэнээр банкин дахь харилцах 
дансны долларжилт 2022 оны 1 дүгээр сард 29 
хувь байсан бол 2 дугаар сард 31 хувь болж 
өсжээ (Зураг I.38). Гадаад валютын эрэлт 
нэмэгдэхийн хэрээр төв банк төгрөгийн 
нэрлэсэн ханшийг (төгрөг/ам.доллар) 
тогтвортой хадгалах нь хүндрэлтэй болж оны 
эхнээс нийт 1.8 тэрбум ам.долларын интервенц 
хийсэн ч 2022 оны 4 дүгээр сарын 6 гэхэд 
төгрөг ам.долларын эсрэг 5.5 хувиар суларсан 

Зураг I.34. Хөрөнгө оруулалт, хэрэглээний бараа, 
шатахууны импорт түлхүү нэмэгдлээ … 

Зураг I.35. … түүхий эдийн өндөр үнэ экспортын 
орлогыг дэмжив 

Импортын зардлын жилийн өсөлт, зарим голлох импортууд 
(нэгж хувь) 

 

Экспортын орлогын жилийн өсөлт, голлох түүхий эдийн 
экспорт (нэгж хувь) 

 
Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар; Дэлхийн банкны 
мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 

Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар Дэлхийн банкны 
мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Оюу толгойн зэсийн баяжмал дахь алтны хэмжээг 
зэсэд оруулж тооцов. 
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ам.доллар болон буурав. Үүний сацуу гадагш 
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хоёрдугаар хагасаас эхлэн, муудахын хэрээр 
төв банк төгрөгийн ханшийг огцом 
сулруулахгүйн тулд дотоод зах зээлд гадаад 
валют нийлүүлж, макро зохистой бодлогын 
арга хэмжээ авч байв. Ингэснээр гадаад 
валютын нийт албан нөөц 2021 оны 4 дүгээр 
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Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар Дэлхийн банкны 
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байна.31 Банкнууд 2 дугаар сарын эцсээс 
харилцагчдад олгох валютын дүнг хязгаарлаж 
эхэлсэн бол Засгийн газраас УИХ-д өргөн 
барьсан хуулийн төсөлд нэг хүний хилээр 
гаргаж болох валют, үнэт металлын хэмжээг 20 

сая төгрөг буюу дүйцүүлбэл 6700 ам.доллароос 
хэтрүүлэхгүй байхаар тусгажээ. Энэ нь банк 
хоорондын болон банкны бус зах зээл дээрх 
ханшийн ялгаа нэмэгдэхэд хүргэв (Зураг I.39).

 

 
31 Украин дахь дайн эхлэхээс өмнө 2022 оны 2 дугаар сарын 24-нд ам.долларын эсрэг төгрөгийн ханш 2021 оны эцэстэй 
харьцуулахад 0.5 хувиар суларчээ. Харин үүнээс хойших хугацаанд ханш эрчимтэй суларсан байна.   

  
Зураг I.36. Монголбанкны гадаад валютын интервенц 
оны сүүлийн хагаст эрчимжив 

Зураг I.37. Бодит ханш чангарч байна 

Гадаад валютын захад нийлүүлсэн валют, сая ам.доллар 

 

Төгрөгийн ханш (2019.1 = 100) 

 

Эх сурвалж: Монголбанк. Эх сурвалж: Монголбанк. 

Зураг I.38. Харилцах дансны долларжилт 2022 оны 2 
дугаар сард огцом нэмэгдэв 

Зураг I.39. Зах зээлийн хүлээлт муудаж, банкнууд 
валютын арилжааг хязгаарлаж эхэлснээр банк 
хоорондын болон банк бусын нэрлэсэн ханш хооронд 
зөрүү үүслээ 

Хадгаламж, харилцах дансны долларжилт, тооцоолсноор 

 

Төгрөг/ам.долларын авах, зарах нэрлэсэн ханшны дундаж цэг 
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A6. Банкны секторын нөхцөл байдал сайжирсан ч хүндрэл бэрхшээлүүд байсаар байна 

Банкнууд 2021 онд зээлийн үйл ажиллагаагаа 
Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр идэвхжүүлэв. 
Зээлийн өрийн үлдэгдэл 2020 онд буурсан бол 
2021 оны 2 дугаар улирлаас эхлэн хурдтайгаар 
нэмэгдэж, оны эцэс гэхэд жилийн өсөлт нь 22 
хувьд хүрсэн. Энэхүү өсөлтөд худалдаа, 
боловсруулах үйлдвэрлэл, уул уурхайн салбарт 
олгосон зээл жинтэй хувь нэмэр үзүүлсэн байна 
(Зураг I.40). Хугацаа хэтэрсэн зээл 2021 онд 26 
хувиар хумигдсан бол чанаргүй зээлийн нийт 

зээлд эзлэх хувь 2020 оны оргил үзүүлэлтээс 
буурсан байна. Энэ нь чанаргүй зээлийн эргэн 
төлөлтөд зарим нэг ахиц гарч байгааг харуулах 
боловч активын ангиллыг түр хугацаагаар 
түдгэлзүүлсний нөлөө бас байгаа болохыг 
анхаарах нь зүйтэй. Активын ангиллыг 
түдгэлзүүлэх шийдвэр 2022 оны 3 дугаар сарын 
31-ний өдрөөр дуусгавар болж байгаа тул 
чанаргүй зээлийн үлдэгдэл нэмэгдэж 
болзошгүй байгаа юм (Зураг I.41).

Эрсдэлтэй салбаруудын зээлийн эрсдэлийн сан 
хангалтгүй түвшинд байна. Уул уурхай, барилга 
болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт 
хамаарах болзошгүй алдагдлын сангууд эдгээр 
салбарын эрсдэлтэй зээлийн 50-иас 63 хувийн 
хооронд хэлбэлзэж байна (Зураг I.42). Банкны 
салбарын эрсдэлтэй зээлийн 56 орчим хувь нь 

эдгээр гурван салбарт ногдож байгааг анхаарах 
нь зүйтэй. Иргэдийн зээлийн хувьд болзошгүй 
алдагдлын 64 орчим хувийг эрсдэлийн сангаар 
хаах бололцоотой байгаа ч гэсэн өрхийн бодит 
орлого буурч байгаа нь зээлийн эргэн төлөлтөд 
хүндрэл учруулах магадлалтай байна. 

Эх сурвалж: Монголбанк; Дэлхийн банкны тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Ханшийн өөрчлөлтийн шууд нөлөөг арилгахын тулд 
дээрх хугацаанд нэрлэсэн ханшийг тогтмол утгаар авсан. 

Эх сурвалж: Монголбанк. 
Тэмдэглэл: Төв банк нь банкнуудаас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тухайн өдөр банк хооронд хийгдсэн гүйлгээний дундаж 
ханшийг зарладаг. 

Зураг I.40. Засгийн газрын дэмжлэг банкны зээлийн 
үйл ажиллагааг идэвхжүүлэв         

Зураг I.41. Эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ цар 
тахлын өмнөх түвшинд аажмаар хүрч байна 

Жилийн өсөлт 

 

Эрсдэлтэй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 

 
Эх сурвалж: Монголбанк. Эх сурвалж: Монголбанк. 
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Тэмдэглэл: Ханшийн өөрчлөлтийн шууд нөлөөг арилгахын тулд 
дээрх хугацаанд нэрлэсэн ханшийг тогтмол утгаар авсан. 

Эх сурвалж: Монголбанк. 
Тэмдэглэл: Төв банк нь банкнуудаас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тухайн өдөр банк хооронд хийгдсэн гүйлгээний дундаж 
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Зураг I.40. Засгийн газрын дэмжлэг банкны зээлийн 
үйл ажиллагааг идэвхжүүлэв         

Зураг I.41. Эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ цар 
тахлын өмнөх түвшинд аажмаар хүрч байна 
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Эх сурвалж: Монголбанк. Эх сурвалж: Монголбанк. 
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Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ 
болон төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын 
үзүүлэлтүүд харьцангуй өндөр түвшинд 
байхаар байна. Санхүүгийн хөшүүргийн 
харьцаа нь Ковид-19 цар тахлын үргэлжлэх 
хугацааны турш харьцангуй тогтвортой байв. 
Харин балансын үзүүлэлтээр тооцсон нэгдүгээр 
зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн харьцаа 2021 

онд 15 хувиас 3 нэгж хувиар буурсан ч төв 
банкнаас тогтоосон 9 хувийн доод хязгаараас 
дээгүүр байна (Зураг I.44).32 Төлбөр түргэн 
гүйцэтгэх чадварын харьцаа сайжирч байгаа нь 
банкны салбарын шокийг сөрөх, Ковид-19 цар 
тахлын дараах эдийн засгийн сэргэлтийг 
дэмжих бололцоог харуулж байна (Зураг I.45).

 
32 Үүнд санхүүгийн хөшүүргийн харьцааг өөрийн хөрөнгийг нийт активд харьцуулах байдлаар тооцсон. Монголбанкны журмын 
дагуу Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд энгийн хувьцаа болон хуримтлагдсан ашиг зэргийг оруулан тооцов.  

Зураг I.42. Эрсдэлтэй зээл болон зээлийн эрсдэлийн 
сангийн харьцаа (бизнесийн зээл)     

Зураг I.43. Эрсдэлтэй зээл болон зээлийн эрсдэлийн 
сангийн харьцаа (иргэдийн зээл) 

  

Эх сурвалж: Монголбанк. Эх сурвалж: Монголбанк. 

Зураг I.44. Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний 
болон … 

Зураг I.45. … төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын 
үзүүлэлтүүд харьцангуй өндөр түвшинд байна 

  
Эх сурвалж: Монголбанк. 
Тэмдэглэл: НЗӨХХ = нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн 
харьцаа 

Эх сурвалж: Монголбанк. 
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Банкнуудын гадаад валютын өр төлбөр өндөр 
байгаа нь ханшийн тэгшитгэлийн эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж байна. Банкны системийн гадаад 
валютын өр төлбөрийн нийт пассивт эзлэх 
хэмжээ 2020 оны эцэст 33 хувь байсан бол 
2021 оны эцэст 28 хувь болж буурсан байна. 
Гэсэн хэдий ч гадаад валютын өр төлбөр гадаад 
валютын активаас бараг 3 дахин илүү байна. 

(Зураг I.46). Гадаад актив пассивын зөрүү 
ийнхүү өндөр байгаа нь ханшийн тэгшитгэлийн 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Банкнууд энэхүү 
эрсдэлийн тодорхой хэсгийг тэнцлээс гадуурх 
хөрөнгөөр, тухайлбал, аккредитив, батлан 
даалт болон хедж хийх санхүүгийн хэрэгслийн 
тусламжтайгаар бууруулсан байна (Зураг I.47). 

Сүүлийн үед банкны бус санхүүгийн секторын 
санхүүгийн зуучлал эрс идэвхжилээ. Эдийн 
засгийн тогтворгүй байдлыг үл харгалзан банк 
бус санхүүгийн байгууллагуудын (ББСБ) үйл 
ажиллагаа өргөжин тэлэв. 2021 оны 12 дугаар 
сарын байдлаар ББСБ-уудын олгосон зээл ДНБ-
ий 4.6 хувьд хүрээд байна (Зураг I.48). 
Монголын “хөх чиптэй” компаниудын 

(найдвартай, том, байр сууриа олсон 
компаниуд) нөлөөгөөр МХБ-ийн Топ 20 индекс 
2021 онд 130 гаруй хувиар өсөж, зах зээлийн 
үнэлгээ анх удаа ДНБ-ий 14 хувиас давлаа 
(Зураг I.49). Монгол Улсад гаргаж буй виртуал 
зоос ар араасаа хөврөх болсон нь санхүүгийн 
салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна 
(Шигтгээ I.3). 

  
Зураг I.46. Нээлттэй позицийн үзүүлэлт сайжирч, 
ханшийн эрсдэл аажмаар буурч байна  

Зураг I.47. Балансын нээлттэй позицийн эрсдэлийг 
тэнцлийн гадуурх дансаар бууруулсан байна 
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Эх сурвалж: Монголбанк. Эх сурвалж: Системийн хувьд ач холбогдолтой банкнуудын 

цахим хуудас. 
  

Зураг I.48. ББСБ-уудын нөлөө сүүлийн жилүүдэд 
нэмэгдэж байна 

Зураг I.49. Хөрөнгийн зах зээл мөн тэлж байна 

  
Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ). Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ). 
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Шигтгээ I.3. Монголын койн болон бусад виртуал хөрөнгийн зах зээл 

Койн болон бусад виртуал хөрөнгийн зах зээлийн үндэс суурь Монгол улсад 2017 онд тавигджээ. Анх зах зээлд 
оролцогчдын тоо хязгаарлагдмал байсан бол 2021 онд Анхны койн санал болгох (ICO) болон Виртуал хөрөнгийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчдийн (ВХҮҮ) тоо эрс нэмэгджээ. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны (СЗХ) мэдээлснээр 18 
койн/токен арилжаалагдаж, зургаан койн/токен ICO шатанд байгаа бол дөрвөн койн/токен бэлтгэл шатанд 
байна. 2021 оны 12-р сард арилжаалагдсан койн/токенуудын зах зээлийн нийт үнэлгээ (MC) 1.23 их наяд төгрөгт 
(ДНБ-ий 3 орчим хувьтай тэнцсэн) хүрсэн байна. Харин 2021 онд зах зээлийн үнэлгээ 97 хувиар өсч, ДНБ-ий 14 
гаруй хувийг бүрдүүлснээр Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ) дээрх өөрийн хөрөнгийн арилжаа ч сайжирчээ. 
Дараах зураг I.50, I.51-д зах зээлийн үнэлгээг койн/токен болон ВХҮҮ-ээр хуваан харуулав. 

Виртуал хөрөнгийн зах зээл Монгол Улсад хурдан өргөжихөд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлсөн байж болох юм. 
Нэгдүгээрт, мөнгөний бодлогын төлөв сул байгаа нь банкнуудыг хадгаламжийн хүүгээ даруй бууруулахад 
хүргэжээ. Бодит байдалд 2021 оны 8 дугаар сар гэхэд төгрөгийн хадгаламжийн бодит өгөөж хэдийн сөрөг 
болсон тул хөрөнгө оруулагчид өөр хувилбар, ялангуяа виртуал хөрөнгийг эрэлхийлэхэд түлхэц болжээ. 
Хоёрдугаарт, хэд хэдэн койн/токен капитал хөрөнгийн ашиг, өгөөж өндөртэй, гайхалтай гүйцэтгэлийг харуулсан 
байна. Тухайлбал, одоогийн байдлаар зах зээлийн нийт үнэлгээгээр хамгийн том койн болох IHC 2021 оны 9 
дүгээр сарын 13-ны өдөр 0.3 орчим төгрөгийн ханштай байсан ч хэдхэн хоногийн дотор ханш нь 28.76 төгрөгт 
хүрч өсжээ. Гэвч 2021 оны 12 дугаар сард IHC койны үнэ 4.3 орчим төгрөг болтлоо буурч, үнийн ихээхэн 
хэмжээний залруулга хийснээр эрт хөрөнгө оруулалт хийсэн худалдан авагчдын хувьд бодит бус ашиг нь 1,333 
хувьд хүрчээ. Зах зээлийн нийт үнэлгээгээр хоёр дахь том койн болох ARDX нь мөн ихээхэн хэлбэлзэлтэй 
замналыг туулсан байна. Эрт хөрөнгө оруулагчдын хувьд одоогийн хөрөнгийн ашиг нь 300 хувиас дээш хэвээр 
байна. 

СЗХ-ноос мэдээлснээр 550,000 орчим хөрөнгө оруулагчдын 75 орчим хувь нь зах зээлийн идэвхтэй оролцогчид 
бөгөөд ВХҮҮ-д бүртгүүлсэн байна. Хувь хүн эсвэл аж ахуйн нэгжүүд олон ВХҮҮ дээр бүртгүүлэх боломжтой тул 
хөрөнгө оруулагчдын давхардсан энэ тоон үзүүлэлт хэтрүүлэгтэй тооцоолол байх магадлалтай. Асар их 
хэлбэлзэлтэй койнтой холбоотой үүсэж болзошгүй эрсдэлийг харгалзан эрх бүхий байгууллагууд саяхан Монгол 
Улсын койн болон бусад виртуал хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалахад шаардлагатай хууль 
эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцоог боловсруулах үүрэг бүхий УИХ, СЗХ-оор ахлуулсан хоёр ажлын хэсэг 
байгуулжээ. Хоёр ажлын хэсэг хамтран ажилласнаар Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийг 
2021 оны 12 дугаар сард батлахад тусалсан байна. 

Эх сурвалж: СЗХ-ны танилцуулгад үндэслэн Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүд тоймлов. 

Зураг I.50. Зах зээлийн үнэлгээ (койн) Зураг I.51. Зах зээлийн үнэлгээ (ВХҮҮ) 

  
Эх сурвалж: СЗХ. Эх сурвалж: СЗХ. 
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B. Эдийн засгийн хэтийн төлөв ба эрсдэлүүд

Эдийн засгийн өсөлт 2022 онд 2.5 хувь байхаар 
байна. Энэхүү таамаглалд Украин дахь дайны 
хүнс, түлш шатахуун болон бордооны 
импортын үнийн өсөлтөөр дамжин Монголын 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө болон БНХАУ-тай 
хиллэдэг боомтуудын үйл ажиллагааны 
доголдлын нөлөөг тусгав (Шигтгээ I.4 харна 
уу).33 Монгол Улс өөрийн хилийн боомтуудын 
хүчин чадал, логистикийн асуудлуудыг бүрэн 
шийдвэрлэж, БНХАУ цар тахалтай холбоотой 
хязгаарлалтуудаа энэ оны сүүл рүү алгуур 
цуцалснаар боомтуудын үйл ажиллагаа 
жигдэрсэн цагт л нүүрсний экспорт оны эцэс 
гэхэд бага багаар сэргэх төлөвтэй байна. Эдийн 
засгийн үйл ажиллагаа цар тахлын дотоод 
хязгаарлалт суларч байгаатай холбогдуулан 
сэргэж, хөдөлмөрийн захын нөхцөл байдал 
алгуур сайжрах боловч дотоод эрэлтийн 
сэргэлт алгуур байхаар байна. Инфляц өндөр 
байж, өрхийн бодит орлогын өсөлт сул 
байснаар хувийн хэрэглээний өсөлтийг 

хязгаарлахаар байна.34 Үүний сацуу үндсэн 
хөрөнгийн хуримтлал нь цар тахлын өмнөх 
түвшинтэй харьцуулахад огцом өсөхөөргүй 
байна. Монголын хамгийн том зэсийн орд 
болох Оюу толгой төслийн хүрээнд Рио Тинто 
компанитай тохиролцсон нь хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжин, ГШХО-ын тогтвортой 
дотогшлох урсгалыг бий болгохоор байна. 
Гэхдээ Оюу толгойн баяжмалын чанар өнгөрсөн 
жил сайжирсан хэдий ч энэ жил эргээд 
муудахаар хүлээгдэж байгаа нь энэ оны 
үйлдвэрлэлд нөлөөлөхөөр байна. Нөгөө талаас 
хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр барилга болон 
үйлчилгээний салбарыг богино хугацаанд, 
харин уул уурхайн салбарын хүчин чадлыг урт 
хугацаанд тус тус дэмжихээр байна. Эцэст нь 
бидний суурь таамаглалаар 2021 онд уналтад 
орсон ХАА салбар 2022 онд цаг агаарын таатай 
нөхцөл, үүнээс улбаалаад төл бойжилтын хувь 
нэмэгдсэнээр эрчимтэй сэргэнэ гэж үзэж байна 
(Хүснэгт I.2).35

Хүснэгт I.2. Макро эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд 
  2019 2020 2021 2022f 2023f 2024f 

Бодит ДНБ-ий өсөлт, эрэлт талаас 5.5 -4.4 1.4 2.5 5.8 6.8 

   Хувийн хэрэглээ 5.8 2.1 -6.5 8.9 7.6 7.0 

   Засгийн газрын хэрэглээ 12.3 14.6 5.3 5.3 5.8 6.1 

   Үндсэн хөрөнгийн хуримтлал 14.0 -21.1 14.0 16.3 17.5 16.2 

   Бараа, үйлчилгээний экспорт 12.0 -5.3 -14.5 4.0 18.0 17.1 

   Бараа, үйлчилгээний импорт 8.6 -15.5 9.6 5.7 17.5 17.8 

Бодит ДНБ-ий өсөлт, үйлдвэрлэл талаас 5.1 -3.9 0.0 2.5 5.8 6.8 

   Хөдөө аж ахуй 5.2 5.8 -5.5 3.0 4.1 5.5 

   Аж үйлдвэр (уул уурхайг оруулснаар) 3.1 -4.4 -2.8 1.2 7.9 6.1 

   Үйлчилгээ 6.4 -6.5 3.6 3.0 5.1 7.6 

Инфляц (ХҮИ, жилийн дундаж) 7.3 3.7 7.1 10.5 7.5 6.8 

Урсгал тэнцэл (ДНБ-ий хувь) -15.2 -4.3 -12.7 -15.6 -13.8 -11.6 

Хөрөнгө, санхүүгийн тэнцэл (ДНБ-ий хувь) 19.7 10.3 11.9 11.6 8.6 7.6 

 
33 Дэд бүтцийг сайжруулах арга хэмжээ нь Монголын экспортод хил дээр тавигддаг эрүүл ахуйн шаардлагыг биелүүлэхэд тус 
болох хүлээлттэй байна. Энэ хувилбарын дагуу нүүрсний экспорт 2022 оны эцэс рүү эрчимжиж 2022 онд 18 сая тоннд хүрэх 
төлөвтэй (батлагдсан төсвийн хувьд зорилтот түвшин нь 37 сая тонн билээ).  
34 Бодит хувийн хэрэглээг 8.9 хувиар өснө хэмээн таамаглаж байгаа ч 2021 онд 6.6 хувиар унасны дараах суурь үеийн нөлөөллийг 
харгалзан үзвэл хувийн хэрэглээний сэргэлт төдийлөн хурдтай байхааргүй байна. 2017-19 онд хувийн хэрэглээ дунджаар 7.3 
хувиар өсөж байжээ.  
35 ХАА-н үйлдвэрлэл 2021 онд 5.5 хувиар унасан нь 2020 оны цаг агаарын тааламжгүй нөхцөл төл бойжилтод сөргөөр нөлөөлсөн, 
2021 онд малын халдварт өвчин гарсантай холбоотой. Урьдчилсан тооцоогоор малын тэжээл 2 дугаар сарын дунд үе гэхэд 
хангалттай түвшинд байгаа нь өвлийн сарууд өмнөх жилүүдээ бодвол өнтэй байсныг харуулна.  
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B. Эдийн засгийн хэтийн төлөв ба эрсдэлүүд

Эдийн засгийн өсөлт 2022 онд 2.5 хувь байхаар 
байна. Энэхүү таамаглалд Украин дахь дайны 
хүнс, түлш шатахуун болон бордооны 
импортын үнийн өсөлтөөр дамжин Монголын 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө болон БНХАУ-тай 
хиллэдэг боомтуудын үйл ажиллагааны 
доголдлын нөлөөг тусгав (Шигтгээ I.4 харна 
уу).33 Монгол Улс өөрийн хилийн боомтуудын 
хүчин чадал, логистикийн асуудлуудыг бүрэн 
шийдвэрлэж, БНХАУ цар тахалтай холбоотой 
хязгаарлалтуудаа энэ оны сүүл рүү алгуур 
цуцалснаар боомтуудын үйл ажиллагаа 
жигдэрсэн цагт л нүүрсний экспорт оны эцэс 
гэхэд бага багаар сэргэх төлөвтэй байна. Эдийн 
засгийн үйл ажиллагаа цар тахлын дотоод 
хязгаарлалт суларч байгаатай холбогдуулан 
сэргэж, хөдөлмөрийн захын нөхцөл байдал 
алгуур сайжрах боловч дотоод эрэлтийн 
сэргэлт алгуур байхаар байна. Инфляц өндөр 
байж, өрхийн бодит орлогын өсөлт сул 
байснаар хувийн хэрэглээний өсөлтийг 

хязгаарлахаар байна.34 Үүний сацуу үндсэн 
хөрөнгийн хуримтлал нь цар тахлын өмнөх 
түвшинтэй харьцуулахад огцом өсөхөөргүй 
байна. Монголын хамгийн том зэсийн орд 
болох Оюу толгой төслийн хүрээнд Рио Тинто 
компанитай тохиролцсон нь хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжин, ГШХО-ын тогтвортой 
дотогшлох урсгалыг бий болгохоор байна. 
Гэхдээ Оюу толгойн баяжмалын чанар өнгөрсөн 
жил сайжирсан хэдий ч энэ жил эргээд 
муудахаар хүлээгдэж байгаа нь энэ оны 
үйлдвэрлэлд нөлөөлөхөөр байна. Нөгөө талаас 
хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр барилга болон 
үйлчилгээний салбарыг богино хугацаанд, 
харин уул уурхайн салбарын хүчин чадлыг урт 
хугацаанд тус тус дэмжихээр байна. Эцэст нь 
бидний суурь таамаглалаар 2021 онд уналтад 
орсон ХАА салбар 2022 онд цаг агаарын таатай 
нөхцөл, үүнээс улбаалаад төл бойжилтын хувь 
нэмэгдсэнээр эрчимтэй сэргэнэ гэж үзэж байна 
(Хүснэгт I.2).35

Хүснэгт I.2. Макро эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд 
  2019 2020 2021 2022f 2023f 2024f 

Бодит ДНБ-ий өсөлт, эрэлт талаас 5.5 -4.4 1.4 2.5 5.8 6.8 

   Хувийн хэрэглээ 5.8 2.1 -6.5 8.9 7.6 7.0 

   Засгийн газрын хэрэглээ 12.3 14.6 5.3 5.3 5.8 6.1 

   Үндсэн хөрөнгийн хуримтлал 14.0 -21.1 14.0 16.3 17.5 16.2 

   Бараа, үйлчилгээний экспорт 12.0 -5.3 -14.5 4.0 18.0 17.1 

   Бараа, үйлчилгээний импорт 8.6 -15.5 9.6 5.7 17.5 17.8 

Бодит ДНБ-ий өсөлт, үйлдвэрлэл талаас 5.1 -3.9 0.0 2.5 5.8 6.8 

   Хөдөө аж ахуй 5.2 5.8 -5.5 3.0 4.1 5.5 

   Аж үйлдвэр (уул уурхайг оруулснаар) 3.1 -4.4 -2.8 1.2 7.9 6.1 

   Үйлчилгээ 6.4 -6.5 3.6 3.0 5.1 7.6 

Инфляц (ХҮИ, жилийн дундаж) 7.3 3.7 7.1 10.5 7.5 6.8 

Урсгал тэнцэл (ДНБ-ий хувь) -15.2 -4.3 -12.7 -15.6 -13.8 -11.6 

Хөрөнгө, санхүүгийн тэнцэл (ДНБ-ий хувь) 19.7 10.3 11.9 11.6 8.6 7.6 

 
33 Дэд бүтцийг сайжруулах арга хэмжээ нь Монголын экспортод хил дээр тавигддаг эрүүл ахуйн шаардлагыг биелүүлэхэд тус 
болох хүлээлттэй байна. Энэ хувилбарын дагуу нүүрсний экспорт 2022 оны эцэс рүү эрчимжиж 2022 онд 18 сая тоннд хүрэх 
төлөвтэй (батлагдсан төсвийн хувьд зорилтот түвшин нь 37 сая тонн билээ).  
34 Бодит хувийн хэрэглээг 8.9 хувиар өснө хэмээн таамаглаж байгаа ч 2021 онд 6.6 хувиар унасны дараах суурь үеийн нөлөөллийг 
харгалзан үзвэл хувийн хэрэглээний сэргэлт төдийлөн хурдтай байхааргүй байна. 2017-19 онд хувийн хэрэглээ дунджаар 7.3 
хувиар өсөж байжээ.  
35 ХАА-н үйлдвэрлэл 2021 онд 5.5 хувиар унасан нь 2020 оны цаг агаарын тааламжгүй нөхцөл төл бойжилтод сөргөөр нөлөөлсөн, 
2021 онд малын халдварт өвчин гарсантай холбоотой. Урьдчилсан тооцоогоор малын тэжээл 2 дугаар сарын дунд үе гэхэд 
хангалттай түвшинд байгаа нь өвлийн сарууд өмнөх жилүүдээ бодвол өнтэй байсныг харуулна.  

Эдийн засгийн гүйцэтгэл, хэтийн төлөв 
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Нэгдсэн төсвийн тэнцэл (ДНБ-ий хувь) 1.4 -9.4 -3.1 -4.8 -4.8 -4.4 

Анхдагч тэнцэл (ДНБ-ий хувь) 3.6 -6.9 -1.1 -2.8 -1.9 -1.1 

Засгийн газрын өр (ДНБ-ий хувь) 68.4 77.3 79.5 83.6 81.7 80.0 

Эх сурвалж: Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 
Тэмдэглэл: Засгийн газрын өрийн хэмжээнд Монголбанкны Хятадын Ардын Банктай байгуулсан своп хэлцлийн дүн (ДНБ-
ий 12 хувь), Хөгжлийн банкны гадаад бонд (ДНБ-ий 5 хувь)-ыг оруулаагүй болно. 

Оюу толгойн гүний олборлолт 2023 оны 2 
дугаар хагаст эхэлснээр дунд хугацаанд эдийн 
засгийн өсөлт хурдсаж, 2023-25 онуудад 6 
хувь давахаар хүлээгдэж байна. Саяхан 
батлагдсан Шинэ сэргэлтийн бодлого (ШСБ) нь 
2023–25 онуудад хувийн хөрөнгө оруулалтыг 
эрчимжүүлэх зорилттой байгаа боловч хэр 
амжилттай хэрэгжих нь макро эдийн засгийн 

орчныг сайжруулж чадах эсэх, шинээр хэлэлцэх 
гэж байгаа Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
хууль гэх мэт хуулийн төслөөр дамжуулан хууль 
эрхзүйн чухал реформыг тууштайгаар 
нэвтрүүлж чадах эсэхээс шалтгаална (Шигтгээ 
I.5).36 Эцэст нь хувийн хэрэглээ мөн дунд 
хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих 
төлөвтэй. 

Шигтгээ I.4. Дэлхийн болон бүс нутгийн төлөв байдал, эрсдэл 

Дэлхийн банкны 2022 оны 1 дүгээр сард нийтэлсэн "Дэлхийн эдийн засгийн хэтийн төлөв" тайланд дурдсанаар, 
дэлхийн эдийн засаг өнгөрсөн жил 5.5 хувиар өссөн бол энэ жил өсөлт нь 4.1 хувь болж мэдэгдэхүйц удаашрах 
төлөвтэй байна. Эдийн засгийн өсөлт ийнхүү саарч байгааг Украин дахь дайн улам хурцатгаж, дэлхийн инфляцыг 
нэмэгдүүлэхээр байна. Жишээлбэл, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ) дэлхийн 
эдийн засгийн өсөлтийг дайнаас өмнөх төсөөлөлтэй харьцуулахад 1-ээс дээш нэгж хувиар буурч, дэлхийн 
инфляц 2.5-аас доошгүй нэгж хувиар өндөр гарах тооцоог хийжээ. Украины дайн ийнхүү зах зээлийн эрсдэлийг 
улам нэмэгдүүлж байгаа учраас санхүүгийн зах зээлийн тогтворгүй байдал нэмэгдэж, дэлхийн санхүүгийн 
нөхцөл байдал эрс чангарахад нөлөөлж байна. Түүнчлэн, хөдөлмөрийн зах зээл хумигдаж, инфляц өссөн гэсэн 
үндэслэлээр Холбооны Нөөцийн Сан бодлогын хүүгээ 0.25 нэгж хувиар нэмэгдүүлж, 3 дугаар сард хуралдсан 
Холбооны нээлттэй зах зээлийн хорооны хурлаар 2022 онд дахин зургаан удаа хүүг нэмэгдүүлэх төлөвтэй 
байгааг дурджээ (Зураг I.54.A). Геополитикийн эрсдэл нэмэгдсэн энэ үед 2 дугаар сарын дундаас 3 дугаар сарын 
дунд үе хүртэлх хугацаанд ам.долларын ханш голлох валютуудын эсрэг 2 хувиар чангарав.  

Зураг I.52. Дэлхийн зах зээл дэх өөрчлөлтүүд 
A. АНУ-ын ХҮИ болон 10 жилийн хугацаатай бондын өгөөж 

 

B. Түүхий эдийн үнэ (нэрлэсэн үнийн индекс, 2010=100) 

  
Эх сурвалж: Haver Analytics; World Bank (2022). 

 

 
36 Сангийн яамнаас боловсруулж УИХ-д саян өргөн барьсан Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл нь дараах 
хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэхэд чиглэжээ. Үүнд: (i) дэд бүтцийн чиглэлээрх хөрөнгө оруулалтын хувьд тодорхой, таамаглаж 
болохуйц орчныг бүрдүүлэх; (ii) төрийн зүгээс хувийн хэвшилд өгсөн амлалтаасаа буцахгүй байх баталгааг бий болгох; (iii) төрийн 
олон байгууллага, институтүүдийн чиг, үүргийг тодорхой болгох; (iv) төсвийн болон олон нийтийн засаглалын хувьд хяналтын 
тэнцвэртэй байдлыг хангах. 
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Дайн байлдаан болон ОХУ-ын эсрэг тавьсан эдийн засгийн хатуу хориг арга хэмжээ нь түүхий эд, бараа 
бүтээгдэхүүний үнэ, ялангуяа ОХУ, Украин голлон экспортолдог бүтээгдэхүүн, тухайлбал бордоо, түлш, металл, 
улаан буудай зэрэг түүхий эдийн үнэ улам өсөхөд нөлөөлөв. Европт байгалийн хийн үнэ ОХУ-ын байгалийн хийн 
импортоос ихээхэн хамааралтай хэвээр байгаа халдан довтолсноос хойших хугацаанд нийлүүлэлтийн 
тодорхойгүй байдлын улмаас байгалийн хийн үнэ хоёр дахин өсжээ. Байгалийн хийн үнэ сүүлийн үед эргээд 
буурсан ч 2 дугаар сарын дунд үеийнхтэй харьцуулахад 40 хувиар өндөр хэвээр байна. Европын хэд хэдэн улс 
нүүрс ашигладаг цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, нүүрс хуримтлуулахаа зарласнаар 
нүүрсний үнэ мөн огцом өсөв. Металлын нийлүүлэлттэй холбоотой эрсдэлээс шалтгаалан хөнгөн цагаан, никель, 
палладиум зэрэг хэд хэдэн металлын үнэ 3 дугаар сард түүхэн дээд хэмжээндээ хүрчээ. Улаан буудайн үнэ 40 
хувиар өсөж, түүхэн дээд хэмжээндээ хүрэв (Зураг I.54.B). Бүс нутгийн эдийн засаг, санхүүгийн нягт уялдаа 
холбоотой байдлаас шалтгаалан Украин улс дахь дайн тулаан Европ, Төв Азийн бүс нутагт ихээхэн сөргөөр 
нөлөөлж байна; Бүс нутгийн ДНБ-ий 40 орчим хувийг ОХУ дангаараа бүрдүүлдэг. Энэ дайн байлдаан нь бусад 
хөгжиж буй орнууд, ялангуяа түүхий эд импортлогч улс орнуудын эдийн засагт сөргөөр нөлөөлөх төлөвтэй 
байна. Улмаар тэдгээр улс орнуудын зээлийн өртөг (бондын өгөөж) эрчимтэй нэмэгдлээ. Хөгжингүй орнуудын 
төв банкнууд мөнгөний нийлүүлэлтээ танаж эхэлснээр хөрөнгийн урсгалын тогтворгүй байдал, валютын ханш 
сулрах дарамтыг бий болгож хөгжиж буй орнуудын бодлого боловсруулагчдад нэмэлт сорилт учруулж 
болзошгүй. Үнэ өссөнөөр хэрэглэгчдийн итгэл буурч, бодит орлого багасгах магадлалтай. Инфляц өндөр 
түвшинд удаан хадгалагдах нь инфляцын хүлээлт төв банкны зорилтоос давахад хүргэх ба инфляцын хүлээлтийг 
дахин удирдахын тулд мөнгөний бодлогыг төсөөлснөөс илүү чангаруулах шаардлагатай болж болзошгүй. 

Зээлийн өртөг нэмэгдэж, өрийн түвшин өндөр байх, улмаар хөгжиж орнуудад хөнгөлөлтгүй зээлийн өр 
хурдацтай өсөх нь санхүүгийн дарамтыг нэмэгдүүлдэг. Хөгжиж буй орнуудад цар тахал өмнө ажиглагдаж 
байгаагүй өрийн өсөлтийг бий болгож, бүх төрлийн өр олон арван жилийн дээд хэмжээнд хүрч өсөөд байна. 
Өрийн бүтцээс харахад гадаад өр эсвэл богино хугацаатай өр зээлтэй улс орнуудын хувьд дээрх сорилт нэн 
хүнд байхаар байна. Цаашид хөгжиж буй орнуудын бодлого боловсруулагчид нэг талаас эдийн засгийг дэмжих 
бодлого, нөгөө талд төсвийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх хүчин чармайлтыг тэнцвэржүүлэх шаардлагатай 
болж байна. Хөгжиж буй орнуудад нэмэлт дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх бодлогын орон зай хязгаарлагдмал байдаг 
тул эдгээр сөрөг эрсдэлүүд нь нөхцөл байдал улам хүнд тусах магадлалыг нэмэгдүүлж, өсөлтийг одоогийн 
төсөөллөөс илүү огцом унагах боломжтой. 

Эх сурвалж: Дэлхийн банк 2022 он (Дэлхийн эдийн засгийн хэтийн төлөв 2022 оны 1 дүгээр сар ба ЗАНДБ-ийн 
эдийн засгийн тойм 2022 оны 4 дүгээр сар). 

 

Шигтгээ I.5. Шинэ сэргэлтийн бодлого 

Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 12-р сарын 30-ны өдөр "Шинэ сэргэлтийн бодлого" (ШСБ) батлах тухай 
гаргасан тогтоол нь "Ковид-19" цар тахлын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, “Алсын хараа–
2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, дунд хугацааны 
эдийн засгийн хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлсийг цаг алдалгүй шийдвэрлэхэд чиглэсэн 10 жилийн хугацаанд 
хэрэгжих хөтөлбөр юм. ШСБ нь 100 их наяд төгрөгийн (33 тэрбум ам. доллар) өртөг бүхий 94 төслийг багтаасан 
бөгөөд зургаан үндсэн багц асуудлыг шийдвэрлэхээр тусгажээ: (i) хилийн боомтуудын үйл ажиллагааг сэргээх; 
(ii) эрчим хүчний салбарын сэргэлт; (iii) аж үйлдвэрийн салбарын сэргэлт; (iv) хот, хөдөөгийн хөгжил; (v) ногоон 
хөгжил; (vi) төрийн салбарын бүтээмжийг дээшлүүлэх. Улсын төсвийн ачааллыг бууруулахын тулд Засгийн газар 
эдгээр төслүүдийн нэлээд хэсгийг хувийн хэвшлийн санхүүжилтээр, тухайлбал, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл 
хэлбэрээр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Энэ бодлого нь Монголын эдийн засгийг сэргэлтийн замналд нь оруулахад чиглэж байгаа боловч амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нэн чухал зарим асуудлууд тодорхой бус байна. Тухайлбал, Засгийн газрын 
төлөвлөж байгаачлан хувийн салбарын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх 
хангалттай санхүүжилт бий болох эсэх нь тодорхой бус байна. Хувийн хэвшлүүд эдгээр төсөл хөтөлбөрт 
хангалттай хэмжээнд оролцохгүй бол төсвийн орон зай нэн хязгаарлагдмал энэ үед төслүүдийг төсвөөс 
санхүүжүүлэх боломжгүй бөгөөд Засгийн газрын өрийг бууруулах хүчин чармайлтыг үгүй хийнэ. Өмнө нь 
хэрэгжүүлсэн Барих-Ашиглах-Шилжүүлэх төслүүдийн зардлын хэмжээ, төсвийн тогтвортой байдалд үзүүлэх 
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Дайн байлдаан болон ОХУ-ын эсрэг тавьсан эдийн засгийн хатуу хориг арга хэмжээ нь түүхий эд, бараа 
бүтээгдэхүүний үнэ, ялангуяа ОХУ, Украин голлон экспортолдог бүтээгдэхүүн, тухайлбал бордоо, түлш, металл, 
улаан буудай зэрэг түүхий эдийн үнэ улам өсөхөд нөлөөлөв. Европт байгалийн хийн үнэ ОХУ-ын байгалийн хийн 
импортоос ихээхэн хамааралтай хэвээр байгаа халдан довтолсноос хойших хугацаанд нийлүүлэлтийн 
тодорхойгүй байдлын улмаас байгалийн хийн үнэ хоёр дахин өсжээ. Байгалийн хийн үнэ сүүлийн үед эргээд 
буурсан ч 2 дугаар сарын дунд үеийнхтэй харьцуулахад 40 хувиар өндөр хэвээр байна. Европын хэд хэдэн улс 
нүүрс ашигладаг цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, нүүрс хуримтлуулахаа зарласнаар 
нүүрсний үнэ мөн огцом өсөв. Металлын нийлүүлэлттэй холбоотой эрсдэлээс шалтгаалан хөнгөн цагаан, никель, 
палладиум зэрэг хэд хэдэн металлын үнэ 3 дугаар сард түүхэн дээд хэмжээндээ хүрчээ. Улаан буудайн үнэ 40 
хувиар өсөж, түүхэн дээд хэмжээндээ хүрэв (Зураг I.54.B). Бүс нутгийн эдийн засаг, санхүүгийн нягт уялдаа 
холбоотой байдлаас шалтгаалан Украин улс дахь дайн тулаан Европ, Төв Азийн бүс нутагт ихээхэн сөргөөр 
нөлөөлж байна; Бүс нутгийн ДНБ-ий 40 орчим хувийг ОХУ дангаараа бүрдүүлдэг. Энэ дайн байлдаан нь бусад 
хөгжиж буй орнууд, ялангуяа түүхий эд импортлогч улс орнуудын эдийн засагт сөргөөр нөлөөлөх төлөвтэй 
байна. Улмаар тэдгээр улс орнуудын зээлийн өртөг (бондын өгөөж) эрчимтэй нэмэгдлээ. Хөгжингүй орнуудын 
төв банкнууд мөнгөний нийлүүлэлтээ танаж эхэлснээр хөрөнгийн урсгалын тогтворгүй байдал, валютын ханш 
сулрах дарамтыг бий болгож хөгжиж буй орнуудын бодлого боловсруулагчдад нэмэлт сорилт учруулж 
болзошгүй. Үнэ өссөнөөр хэрэглэгчдийн итгэл буурч, бодит орлого багасгах магадлалтай. Инфляц өндөр 
түвшинд удаан хадгалагдах нь инфляцын хүлээлт төв банкны зорилтоос давахад хүргэх ба инфляцын хүлээлтийг 
дахин удирдахын тулд мөнгөний бодлогыг төсөөлснөөс илүү чангаруулах шаардлагатай болж болзошгүй. 

Зээлийн өртөг нэмэгдэж, өрийн түвшин өндөр байх, улмаар хөгжиж орнуудад хөнгөлөлтгүй зээлийн өр 
хурдацтай өсөх нь санхүүгийн дарамтыг нэмэгдүүлдэг. Хөгжиж буй орнуудад цар тахал өмнө ажиглагдаж 
байгаагүй өрийн өсөлтийг бий болгож, бүх төрлийн өр олон арван жилийн дээд хэмжээнд хүрч өсөөд байна. 
Өрийн бүтцээс харахад гадаад өр эсвэл богино хугацаатай өр зээлтэй улс орнуудын хувьд дээрх сорилт нэн 
хүнд байхаар байна. Цаашид хөгжиж буй орнуудын бодлого боловсруулагчид нэг талаас эдийн засгийг дэмжих 
бодлого, нөгөө талд төсвийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх хүчин чармайлтыг тэнцвэржүүлэх шаардлагатай 
болж байна. Хөгжиж буй орнуудад нэмэлт дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх бодлогын орон зай хязгаарлагдмал байдаг 
тул эдгээр сөрөг эрсдэлүүд нь нөхцөл байдал улам хүнд тусах магадлалыг нэмэгдүүлж, өсөлтийг одоогийн 
төсөөллөөс илүү огцом унагах боломжтой. 

Эх сурвалж: Дэлхийн банк 2022 он (Дэлхийн эдийн засгийн хэтийн төлөв 2022 оны 1 дүгээр сар ба ЗАНДБ-ийн 
эдийн засгийн тойм 2022 оны 4 дүгээр сар). 

 

Шигтгээ I.5. Шинэ сэргэлтийн бодлого 

Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 12-р сарын 30-ны өдөр "Шинэ сэргэлтийн бодлого" (ШСБ) батлах тухай 
гаргасан тогтоол нь "Ковид-19" цар тахлын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, “Алсын хараа–
2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, дунд хугацааны 
эдийн засгийн хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлсийг цаг алдалгүй шийдвэрлэхэд чиглэсэн 10 жилийн хугацаанд 
хэрэгжих хөтөлбөр юм. ШСБ нь 100 их наяд төгрөгийн (33 тэрбум ам. доллар) өртөг бүхий 94 төслийг багтаасан 
бөгөөд зургаан үндсэн багц асуудлыг шийдвэрлэхээр тусгажээ: (i) хилийн боомтуудын үйл ажиллагааг сэргээх; 
(ii) эрчим хүчний салбарын сэргэлт; (iii) аж үйлдвэрийн салбарын сэргэлт; (iv) хот, хөдөөгийн хөгжил; (v) ногоон 
хөгжил; (vi) төрийн салбарын бүтээмжийг дээшлүүлэх. Улсын төсвийн ачааллыг бууруулахын тулд Засгийн газар 
эдгээр төслүүдийн нэлээд хэсгийг хувийн хэвшлийн санхүүжилтээр, тухайлбал, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл 
хэлбэрээр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Энэ бодлого нь Монголын эдийн засгийг сэргэлтийн замналд нь оруулахад чиглэж байгаа боловч амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нэн чухал зарим асуудлууд тодорхой бус байна. Тухайлбал, Засгийн газрын 
төлөвлөж байгаачлан хувийн салбарын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх 
хангалттай санхүүжилт бий болох эсэх нь тодорхой бус байна. Хувийн хэвшлүүд эдгээр төсөл хөтөлбөрт 
хангалттай хэмжээнд оролцохгүй бол төсвийн орон зай нэн хязгаарлагдмал энэ үед төслүүдийг төсвөөс 
санхүүжүүлэх боломжгүй бөгөөд Засгийн газрын өрийг бууруулах хүчин чармайлтыг үгүй хийнэ. Өмнө нь 
хэрэгжүүлсэн Барих-Ашиглах-Шилжүүлэх төслүүдийн зардлын хэмжээ, төсвийн тогтвортой байдалд үзүүлэх 
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Төсвийн алдагдал батлагдсан төсвөөс өндөр 
байх тооцоололтой байна. Эдийн засгийн өсөлт 
сул байх, тэтгэврийн зардал нэмэгдэхийг 
харгалзан үзвэл батлагдсан төсөв дэх төсвийн 
үзүүлэлтүүд хэт өөдрөг байхаар байна. Түүхий 
эдийн дэлхийн зах зээлийн үнэ өндөр байлаа ч 
хил боомтын саатал арилаагүй нөхцөлд 
төсвийн алдагдлыг бууруулах нь хүндрэлтэй 
байх төлөвтэй. Зардлыг, үүний дотор 
хөрөнгийн зардлыг бууруулж, орлогыг 
нэмэгдүүлэх (тухайлбал, НДШ-ийн хувь 
хэмжээг сэргээх) боломж цаашдаа мөн хомс 
байхыг бодолцвол тэнцвэржүүлсэн алдагдал 
2023 оноос хамгийн багадаа ДНБ-ий 1.5 хувиар 
нэмэгдэж, хуулиар тогтоосон тэнцвэржүүлсэн 
төсвийн алдагдлын хязгаарт 2026 оноос нааш 
хүрэхээргүй байна.37 Төсвийн орлогод учирч 
буй эрсдэл болон сонгуулийн мөчлөгийг 
дагасан зардлын хандлагыг харгалзан үзвэл 
төсвийн нийт алдагдал 2022 онд ДНБ-ий 5 
хувьд хүрч өсөөд, харин 2023-2024 онд ДНБ-
ий 4.6 хувьд хүрэн буурах төлөвтэй. Түүнчлэн, 
анхдагч алдагдал буурч, хүүхдийн мөнгийг 
Ирээдүй өв сангаас санхүүжүүлэхтэй 
холбоотойгоор улсын өр, ДНБ-ий харьцаа 
(Монголбанкны Хятадын Ардын банктай хийсэн 
своп хэлцлийн дүнг хасвал) 2022 онд 84 хувьд 
хүрээд 2024 онд 80 хувь болж алгуур буурна. 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 
хязгаарлалттай нийцтэйгээр өрийг бууруулж, 
тогтворжуулахын тулд төсвийн алдагдлыг 
бууруулах, өрийг нэмж хуримтлуулахгүй байх 
бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

 
37 УИХ-аас жил бүрийн зургаадугаар сарын 1-ний өдөр баталдаг Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь ирэх хуанлийн 
гурван жилийн төсвийн зорилтот тэнцвэржүүлсэн орлого, зарлагын дээд хэмжээ, улсын өрийн өнөөгийн үнэ цэнийг тусгасан 
гурван жилийн төсвийн баримт бичиг юм. 
38 Хөгжлийн банкны зээлийн 58 хувь нь чанаргүй, 25 хувь нь хугацаа хэтэрсэн ангилалд байгаа нь саяхан илэрсэн билээ. Хөгжлийн 
банкны гадаад өр төлбөр Засгийн газрын баталгаагүй ч гэсэн дефолтоос зайлсхийхийн тулд Засгийн газар Хөгжлийн банкны 2023 
онд хийх өр төлбөрийн үүргийг хүлээх өндөр магадлалтай байна. Хөгжлийн банк гадаад зах зээл дээр дефолт зарлавал Монгол 
Улсын нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлж Засгийн газраас 2024 онд барагдуулах 600 сая ам.долларын Хуралдай бондын дахин 
санхүүжилтэд сөргөөр нөлөөлж болно.  

Дэлхийн санхүүгийн зах зээлээс эх үүсвэр татах 
нөхцөл чангарч, гадаад өрийн томоохон 
төлбөр хийх хугацаа ойртон, урсгал тэнцлийн 
алдагдал 2023 оныг дуустал өндөр байхын 
хэрээр гадаад секторын дарамт нэмэгдэхээр 
байна. Хилийн боомтуудын саатал 2022 оны 
сүүлд арилснаар экспорт сэргэж эхлэх ч, урсгал 
тэнцлийн алдагдал 2022 онд ДНБ-ий 15.6 хувьд 
хүрч өсөх төлөвтэй байна. Дэлхийн санхүүгийн 
захаас эх үүсвэр татах нөхцөл чангарсан нь 
гадаад секторын дарамтыг даамжруулж Монгол 
Улсын 2022-23 онд хийгдэх нийт 1.5 тэрбум 
ам.долларын гадаад бондын эргэн төлөлтийг 
дахин санхүүжүүлэхэд хүндрэл учруулж 
болзошгүй.38 Үүний зэрэгцээ Монголбанкнаас 
Хятадын Ардын банканд 2023 онд төлөх 1.8 
тэрбум ам.доллартой тэнцэх своп хэлцлийн 
хугацааг сунгахгүй бол гадаад секторын дарамт 
мөн нэмэгдэхээр байна. 

Экспорт нэмэгдэж эхэлснээр 2024 оноос 
гадаад секторын дарамт хурдтай сайжрах 
боломжтой. Уул уурхайн салбар дахь бүтээн 
байгуулалтыг дагаад үйлдвэрлэл, экспорт 
нэмэгдсэнээр 2024 оны эцэст урсгал тэнцлийн 
алдагдал ДНБ-ий 11.6 хувьд хүрч буурна. Уул 
уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт 
нэмэгдсэнээр үндсэн хөрөнгө, завсрын 
хэрэглээний эрэлтийг, улмаар импортыг 
нэмэгдүүлнэ. 

Гадаад секторын дарамт нэмэгдэж, инфляц 
огцом нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор мөнгөний 

нөлөөг харгалзан үзвэл дахин ийм төрлийн, өндөр зардалтай төр-хувийн хэвшлийн хамтарсан төслүүдийг 
хэрэгжүүлэхийн өмнө хэмжиж болохуйц, бодит, зорилтот үр дүнгээ урьдчилан тодорхойлох нь нэн чухал байна. 
Эцэст нь төслүүдийг эрэмбэлэх, сонгох зарчим болон үүнд оролцох төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг 
тодорхойлох нь зүйтэй. 

Эх сурвалж: https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390082532431&type=3 -аас тоймлон бэлтгэв. 
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бодлого чангарахаар хүлээгдэж байна.39 
Инфляцын түвшин төв банкны зорилтот түвшин 
болох 6 ± 2 хувиас мэдэгдэхүйц давсан, гадаад 
тэнцвэрт бус байдал улам нэмэгдэж, бодит 
хүүний түвшин сөрөг утгатай хэвээр байгаа 
нөхцөлд үнийн тогтвортой байдлыг хангахын 
тулд мөнгөний бодлогыг нэмж чангаруулах 
шаардлагатай болохоор байна.40 Бодлогын хүүг 
цаашид нэмэгдүүлэх нь инфляцын хүлээлтийг 
сааруулахад дэмтэй ч, ингэхдээ төсөвтэй 
адилтгах үйл ажиллагаанаас татгалзах, 
Монголбанкны үйл ажиллагааны хараат бус 
байдлыг бэхжүүлэх арга хэмжээтэй хослуулах 
нь зүйтэй (Шитгээ I.6 ). Монгол Улс импортоос 

үлэмж хамааралтай, ханшийн инфляцад 
үзүүлэх нөлөө өндөр тул чөлөөтэй хөвөгч 
ханшаас болгоомжлохыг ойлгож болно. Гэхдээ 
өнөөгийн нөхцөлд хийж буй валютын 
интервенц, валютын арилжааны 
хязгаарлалтуудыг удаан хугацаанд 
үргэлжлүүлэх боломжгүй бөгөөд зах зээлийн 
итгэлцэлд сөргөөр нөлөөлж, долларжилтыг 
өдөөх эрсдэлтэй. Иймд төв банк инфляцыг 
зорилтот түвшинд хүргэж бууруулах, бодлогын 
хүүгээ өсгөх бодлогыг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй 
бөгөөд харин гадаад шокийн сөрөг нөлөөг 
ханшинд шингээх хэрэгтэй.

 
39 A3 хэсэг нь сүүлийн 14 сарын инфляцын динамикийг дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.  
40 УИХ-аас баталсан Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлд 2021-2023 оны инфляцын зорилтыг 6 хувь 
дээр нэмэх, хасах 2 нэгж хувийн интервалиар тодорхойлжээ.  

Шигтгээ I.6. Төв банкны бие даасан байдал яагаад чухал вэ? 

Төв банкнуудын бие даасан, хараат бус байдал чухал болохыг олон судалгаагаар нотолсон байдаг. Олон улсын 
орнуудын хувьд төв банкны бие даасан, хараат бус байдлыг төв банкны тухай хууль тогтоомжид ямар нэг хэлбэрээр 
"баталгаажуулан" хуульчилсан байдаг. Ерөнхийдөө, инфляцыг тогтворжуулах, зарим улс орнуудад хөдөлмөр 
эрхлэлтийг өндөр түвшинд байлгах зэрэг төв банкнуудын зорилгыг улс төрийн хөндлөнгийн оролцоо алдагдуулж, 
улмаар эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдалд урт хугацааны эрсдэл үүсгэж болзошгүй гэдгийг харгалзан 
үзээд төв банкны тухай хууль тогтоомжид шаардлагатай заалтыг тусгасан байдаг. 

Дэлхийн санхүүгийн хямралаас хойш олон төв банкнууд эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих стратеги баримталж 
өөрийн балансаа их хэмжээгээр нэмэгдүүлжээ. Зарим эрх баригчид төв банканд үнийн тогтвортой байдлыг хангах 
үндсэн чиг үүргээсээ гадна санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах шинэ эсвэл нэмэлт чиг үүрэг тогтоож байжээ. 
Харин, зарим улс орнууд төв банкны үйл ажиллагааг өргөжүүлэн тэлэхээс болгоомжилдог бөгөөд улмаар төв банкны 
бие даасан, хараат бус байдлыг хадгалах хэм, хэмжээ, шаардлагыг нухацтай авч үзэхэд хүргээд байна. Судалгааны 
баримт, үр дүнгээс харахад шинэчлэлийн ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлж буйгаас үл хамааран мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлэх төв банкны үйл ажиллагааны бие даасан, хараат бус байдлыг хамгаалах шаардлагатай байна.  

Гэвч Монгол зэрэг олон улс орнуудад төв банкны бие даасан, хараат бус байдал хязгаарлагдмал хэвээр байна. 
Монгол улсын төв банкны бие даасан, хараат бус байдал хууль тогтоомжийн хүрээнд (de jure) түүвэрлэн харьцуулсан 
улс орнуудын дунджаас харьцангуй доогуур байна (Зураг I.52, I.53). Түүнчлэн түүвэр дэх бага-дунд орлоготой 
орнуудын дунджаас ч доогуур байна. Хууль, тогтоомжийн хүрээнд тодорхойлсон төв банкны хараат бус байдал нь 
бодит байдлыг бүрэн илэрхийлэхгүй байх боломжтой тул Cukierman, Webb, Neyapti (1992) нар Төв банкны 
ерөнхийлөгчийг хэр ойрхон өөрчлөн томилж байгаа давтамжаар нь аливаа төв банкны бодит (эсвэл де факто) бие 
даасан, хараат бус байдлыг үнэлэх нь илүү тохиромжтой гэж үзжээ. Энэ үзүүлэлтээр Монголбанкны бодит бие 
даасан, хараат бус байдал мөн л хязгаарлагдмал байна. Тухайлбал, Монголбанкны ерөнхийлөгч нар 1991 оноос 
хойш 9 удаа солигдсон бөгөөд хуулиар тогтоосон бүрэн эрхийн 6 жилийн хугацаагаа дийлэнх нь дуусгаж чадаагүй 
байна. Гэтэл Dreher, Sturm, and De Haan (2010) нарын судалснаар төв банкны ерөнхийлөгчийг дунджаар 5 жилд нэг 
удаа сольдог буюу дийлэнх нь бүрэн эрхийнхээ хугацааг дуустал ажиллаж байжээ. 

Төв банк улс төрийн хөндлөнгийн оролцооноос хараат бус, бие даасан байхын ач холбогдлыг үгүйсгэх аргагүй. 
Нэгдүгээрт, бие даасан, хараат бус төв банкнууд хараат бус байдлын хувьд сул үзүүлэлттэй банкнуудтай 
харьцуулахад инфляцыг бага түвшинд тогтоож хадгалах хандлагатай байдаг (Bade ба Parkin, 1988; Garriga ба 
Rodriguez 2020; Brumm, 2002, 2011; Klomp ба de Haan, 2010; Berger, de Haan, Eiffinger, 2001). Хоёрдугаарт, илүү 
бие даасан, хараат бус төв банкнууд улс төрийн дарамт шахалт, хөндлөнгийн оролцоонд бага өртдөг, засгийн 
газрын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх нөхцөл байдалд татагдан орох явдал цөөн байдаг тул өрийн тогтвортой 
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бодлого чангарахаар хүлээгдэж байна.39 
Инфляцын түвшин төв банкны зорилтот түвшин 
болох 6 ± 2 хувиас мэдэгдэхүйц давсан, гадаад 
тэнцвэрт бус байдал улам нэмэгдэж, бодит 
хүүний түвшин сөрөг утгатай хэвээр байгаа 
нөхцөлд үнийн тогтвортой байдлыг хангахын 
тулд мөнгөний бодлогыг нэмж чангаруулах 
шаардлагатай болохоор байна.40 Бодлогын хүүг 
цаашид нэмэгдүүлэх нь инфляцын хүлээлтийг 
сааруулахад дэмтэй ч, ингэхдээ төсөвтэй 
адилтгах үйл ажиллагаанаас татгалзах, 
Монголбанкны үйл ажиллагааны хараат бус 
байдлыг бэхжүүлэх арга хэмжээтэй хослуулах 
нь зүйтэй (Шитгээ I.6 ). Монгол Улс импортоос 

үлэмж хамааралтай, ханшийн инфляцад 
үзүүлэх нөлөө өндөр тул чөлөөтэй хөвөгч 
ханшаас болгоомжлохыг ойлгож болно. Гэхдээ 
өнөөгийн нөхцөлд хийж буй валютын 
интервенц, валютын арилжааны 
хязгаарлалтуудыг удаан хугацаанд 
үргэлжлүүлэх боломжгүй бөгөөд зах зээлийн 
итгэлцэлд сөргөөр нөлөөлж, долларжилтыг 
өдөөх эрсдэлтэй. Иймд төв банк инфляцыг 
зорилтот түвшинд хүргэж бууруулах, бодлогын 
хүүгээ өсгөх бодлогыг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй 
бөгөөд харин гадаад шокийн сөрөг нөлөөг 
ханшинд шингээх хэрэгтэй.

 
39 A3 хэсэг нь сүүлийн 14 сарын инфляцын динамикийг дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.  
40 УИХ-аас баталсан Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлд 2021-2023 оны инфляцын зорилтыг 6 хувь 
дээр нэмэх, хасах 2 нэгж хувийн интервалиар тодорхойлжээ.  

Шигтгээ I.6. Төв банкны бие даасан байдал яагаад чухал вэ? 

Төв банкнуудын бие даасан, хараат бус байдал чухал болохыг олон судалгаагаар нотолсон байдаг. Олон улсын 
орнуудын хувьд төв банкны бие даасан, хараат бус байдлыг төв банкны тухай хууль тогтоомжид ямар нэг хэлбэрээр 
"баталгаажуулан" хуульчилсан байдаг. Ерөнхийдөө, инфляцыг тогтворжуулах, зарим улс орнуудад хөдөлмөр 
эрхлэлтийг өндөр түвшинд байлгах зэрэг төв банкнуудын зорилгыг улс төрийн хөндлөнгийн оролцоо алдагдуулж, 
улмаар эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдалд урт хугацааны эрсдэл үүсгэж болзошгүй гэдгийг харгалзан 
үзээд төв банкны тухай хууль тогтоомжид шаардлагатай заалтыг тусгасан байдаг. 

Дэлхийн санхүүгийн хямралаас хойш олон төв банкнууд эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих стратеги баримталж 
өөрийн балансаа их хэмжээгээр нэмэгдүүлжээ. Зарим эрх баригчид төв банканд үнийн тогтвортой байдлыг хангах 
үндсэн чиг үүргээсээ гадна санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах шинэ эсвэл нэмэлт чиг үүрэг тогтоож байжээ. 
Харин, зарим улс орнууд төв банкны үйл ажиллагааг өргөжүүлэн тэлэхээс болгоомжилдог бөгөөд улмаар төв банкны 
бие даасан, хараат бус байдлыг хадгалах хэм, хэмжээ, шаардлагыг нухацтай авч үзэхэд хүргээд байна. Судалгааны 
баримт, үр дүнгээс харахад шинэчлэлийн ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлж буйгаас үл хамааран мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлэх төв банкны үйл ажиллагааны бие даасан, хараат бус байдлыг хамгаалах шаардлагатай байна.  

Гэвч Монгол зэрэг олон улс орнуудад төв банкны бие даасан, хараат бус байдал хязгаарлагдмал хэвээр байна. 
Монгол улсын төв банкны бие даасан, хараат бус байдал хууль тогтоомжийн хүрээнд (de jure) түүвэрлэн харьцуулсан 
улс орнуудын дунджаас харьцангуй доогуур байна (Зураг I.52, I.53). Түүнчлэн түүвэр дэх бага-дунд орлоготой 
орнуудын дунджаас ч доогуур байна. Хууль, тогтоомжийн хүрээнд тодорхойлсон төв банкны хараат бус байдал нь 
бодит байдлыг бүрэн илэрхийлэхгүй байх боломжтой тул Cukierman, Webb, Neyapti (1992) нар Төв банкны 
ерөнхийлөгчийг хэр ойрхон өөрчлөн томилж байгаа давтамжаар нь аливаа төв банкны бодит (эсвэл де факто) бие 
даасан, хараат бус байдлыг үнэлэх нь илүү тохиромжтой гэж үзжээ. Энэ үзүүлэлтээр Монголбанкны бодит бие 
даасан, хараат бус байдал мөн л хязгаарлагдмал байна. Тухайлбал, Монголбанкны ерөнхийлөгч нар 1991 оноос 
хойш 9 удаа солигдсон бөгөөд хуулиар тогтоосон бүрэн эрхийн 6 жилийн хугацаагаа дийлэнх нь дуусгаж чадаагүй 
байна. Гэтэл Dreher, Sturm, and De Haan (2010) нарын судалснаар төв банкны ерөнхийлөгчийг дунджаар 5 жилд нэг 
удаа сольдог буюу дийлэнх нь бүрэн эрхийнхээ хугацааг дуустал ажиллаж байжээ. 

Төв банк улс төрийн хөндлөнгийн оролцооноос хараат бус, бие даасан байхын ач холбогдлыг үгүйсгэх аргагүй. 
Нэгдүгээрт, бие даасан, хараат бус төв банкнууд хараат бус байдлын хувьд сул үзүүлэлттэй банкнуудтай 
харьцуулахад инфляцыг бага түвшинд тогтоож хадгалах хандлагатай байдаг (Bade ба Parkin, 1988; Garriga ба 
Rodriguez 2020; Brumm, 2002, 2011; Klomp ба de Haan, 2010; Berger, de Haan, Eiffinger, 2001). Хоёрдугаарт, илүү 
бие даасан, хараат бус төв банкнууд улс төрийн дарамт шахалт, хөндлөнгийн оролцоонд бага өртдөг, засгийн 
газрын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх нөхцөл байдалд татагдан орох явдал цөөн байдаг тул өрийн тогтвортой 

Эдийн засгийн гүйцэтгэл, хэтийн төлөв 
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Эрсдэлүүд

Суурь төсөөлөлтэй холбоотой тодорхой бус 
байдал, тэр дундаа сөрөг эрсдэл өндөр байна. 
Монгол, Хятадын хилийн боомтуудын үйл 
ажиллагаа оны турш доголдсон хэвээрээ, 
Украины дайны улмаас эрчим хүчний үнэ өндөр 
түвшинд тогтож, дэлхий даяар санхүүгийн эх 
үүсвэрийн хомсдол үүсэх гутранги хувилбараар 
тооцвол 2022 онд Монголын эдийн засгийн 
өсөлт 0.7 хувь болж саарах эрсдэлтэй байна. 
Ийм тохиолдолд төсвийн орлогын төлөвлөгөө 
тасалдаж төсвийн алдагдал улам нэмэгдэнэ. 
Хил боомтын саатал импортыг мөн хязгаарлах 
ч урсгал тэнцлийн алдагдал улам нэмэгдэж, 
гадаад санхүүжилтийн дарамт эрчимжих юм. 

Орос-Украины зөрчил нь Монгол Улсад 
томоохон эрсдэл учруулахаар байна. Монгол 
Улс шатахууныхаа 90 хувийг ОХУ-аас 
импортолдог тул дайн болон ОХУ-ын эсрэг авч 
буй эдийн засгийн хориг арга хэмжээтэй 
холбоотойгоор Монголын шатахууны 

нийлүүлэлтийг тасалдуулахад хүргэж 
болзошгүй (Шигтгээ I.7-г үзнэ үү). 

Засгийн газрын болзошгүй өр төлбөр нь 
төсвийн тогтвортой байдлын эрсдэлийг улам 
нэмэгдүүлж байна. Үүнд Монгол Улсын 
Хөгжлийн Банкны 2023 онд төлөх 800 сая 
ам.долларын гадаад бондын эргэн төлөлт орно. 
Хөгжлийн банкны төлбөрийн чадвартай 
холбоотой эрсдэлүүд нь Монгол Улсын зээлжих 
зэрэглэлд нөлөөлж, эх үүсвэр татах зардлыг 
нэмэгдүүлэн, санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
эрсдэлд оруулж болзошгүй. Үүний зэрэгцээ 
Засгийн газрын өр өндөр түвшинд хүрч, 
төсвийн орон зайн хумигдсан энэ үед төсвийн 
сахилга батыг алхам алхмаар сайжруулахгүй 
бол хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдийн 
итгэлийг унагаж, эдийн засгийн өсөлтөд 
сөргөөр нөлөөлөх боломжтой.  

байдлыг хангахад чухал хувь нэмэртэй байна (Masciandaro ба Tabellini, 1988; Sikken ба De Haan, 1998; Lucotte, 
2009). Ийм төв банкнууд мөн гадаад валютын нөөцийг илүү хуримтлуулах хандлагатай байжээ (Samano, 2021). 
Нөлөөллийг тогтмолоор (fixed effect) авч үнэлсэн загварын тооцооллоос харахад Монголбанкны бие даасан, хараат 
бус байдлын индекс (CBI)-ийг одоогийн 0.55-аас бага-дунд орлоготой орнуудын дундаж (0.6)-д хүргэж дээшлүүлбэл 
инфляцын түвшин 3.3 нэгж хувиар, төсвийн алдагдал 0.1 нэгж хувиар бага байх хувилбартай нийцтэй байхаар 
байна.  

Зураг I.53. Хууль эрхзүйн хувьд Монголбанкны 
хараат бус байдлын индекс 2012 онд олон улсын 
дунджаас доогуур байв 

Зураг I.54. Мөн, 2014 онд ч дунджаас доогуур 
байжээ 

  

Эх сурвалж: Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. Garriga C. (2016) and Bodea and Hicks (2014) нарын ажилд 
үндэслэн төв банкны хараат бус байдлыг тооцоолов. 
Тэмдэглэл: Garriga C. (2016) ажилд түүвэр нь 1970-2012 оны хооронд 182 улсыг хамарч байгаа бол Bodea and Hicks (2014) 
ажилд 1972-2014 оны хооронд 144 улсын мэдээллийг судалжээ. CBI = төв банкны бие даасан, хараат бус байдлын индекс 

Эх сурвалж: Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол, эмхэтгэл. 
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Банкны секторын нөхцөл байдал сайжирсан ч 
эмзэг талууд хадгалагдсаар байна. Системийн 
ач холбогдолтой томоохон банкнуудын 2021 
оны эцсийн тайлан тэнцлийг харахад өөрийн 
хөрөнгө болон төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар 
өндөр түвшинд байгаа аж. Гэхдээ активыг 
ангилах, эрсдэлийн сан байгуулах журмын 
хэрэгжилтийг түр хугацаанд түдгэлзүүлсэн нь 
банкнуудын санхүүгийн бодит нөхцөл байдлыг 
халхалж байна. 2022 оны 3 дугаар сарын 31-
нээс активыг ангилах, эрсдэлийн санг байгуулж 
зарцуулах журам эргэн мөрдөгдөж эхэлснээр 
хугацаа хэтэрсэн зээлийн дүн нэмэгдэж, улмаар 
банкнууд зээл олголтоо сааруулж, хөрөнгө 
оруулалт болон хэрэглээнд дарамт учруулж 
болзошгүй. Зарим банкны өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээтэй холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлэхгүй бол ард иргэдийн банканд 
итгэх итгэлийг (ялангуяа банкнуудыг олон 
нийтийн нээлттэй компани болгох ажил 
ойртсон үед) сулруулан банкны системийн 
тогтвортой байдлыг алдагдуулж болзошгүй юм. 
Тэр тусмаа, хөрөнгө оруулагчид мэдээлэл 
дутмаг, банкнуудын өөрийн хөрөнгийн талаар 
итгэлцэл сул байх үед бэлтгэл ажлыг хангалттай 
базаалгүйгээр нээлттэй компани болгох арга 
хэмжээг яаран хэрэгжүүлбэл санхүүгийн 
салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ. 

Хотын ядуу өрх хэрэглээнийхээ 40 хувийг 
хүнсний зүйлд зарцуулдаг тул хүнсний 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хүн амын 
ядуурлыг цар тахлын өмнөх үеэс илүү өндөр 
түвшинд хүргэж болзошгүй байна. Түүнчлэн 
цаг агаарын таагүй нөхцөл байдал ядуу болон 
эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдийн орлогод 
сөргөөр нөлөөлж болно. Коронавирусын шинэ, 
илүү хоруу чанартай хувилбарууд гарч ирвэл 
хилийн боомтууд хаагдаж, экспорт зогсож, 
сэргэхээр хүлээгдэж байсан хувийн хэрэглээ 
зогсонги байдалд орсноор эдийн засгийн 
өсөлтийг сааруулж болно.  

Өсөн нэмэгдэж буй эрсдэл, тодорхой бус 
байдлаас харахад бодлого тодорхойлогчид 
макро эдийн засгийн бодлогын тохируулга 
хийх шаардлагатай байна. Мөнгөний бодлогыг 

 
41 Бэлчээрийн тогтвортой байдлыг хангах мал аж ахуй эрхлэхийг (тухайлбал малын хөлийн татвар нэвтрүүлэх замаар) хөхиүлэн 
дэмжих нь Монгол Улсын бэлчээр талхагдлаас үүдэлтэй уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийг бууруулахад тус дөхөмтэй юм.  

инфляцыг бууруулахад чиглүүлж, бодлогын 
хүүг нэмэгдүүлэн, төсвийн шинжтэй арга 
хэмжээг хязгаарлан, төгрөгийн ханшаар гадаад 
орчны сөрөг шокийг шингээх шаардлагатай. 
Засгийн газрын болон гадаад өрийн тогтвортой 
байдлыг хамгаалахын тулд төсвийн зардлыг 
танаж, алдагдлыг бууруулан консолидаци хийх 
мөн шаардлагатай. Ингэхдээ өрхийн орлогыг 
дэмжих арга хэмжээг хүн амын ядуу, эмзэг 
бүлэгт чиглүүлэн хэрэгжүүлбэл төсвийн 
алдагдлыг хазаарлахын зэрэгцээ эмзэг бүлгийн 
өрхийг хамгаалах боломжтой болно. Төсвийн 
бодлогын орон зайг эргүүлэн нэмэгдүүлж, урт 
хугацааны тогтвортой байдлыг хадгалах нь 
түүхий эдийн үнийн шоктой холбоотой эдийн 
засгийн хэлбэлзлийг удирдахад нэн чухал ач 
холбогдолтой. Энэ чиглэлээр тэтгэврийн 
системийн шинэчлэл, реформ хийвэл төсвийн 
төлөвийг дунд хугацаанд тогтворжуулахад 
томоохон нөлөөтэй байна (тэтгэврийн 
реформын талаар дэлгэрүүлж дараагийн 
бүлгээс үзнэ үү). 

Эдийн засгийн бүтцийн реформ, шинэчлэл 
хийх замаар төрөлжсөн эдийн засаг, улмаар 
дунд хугацаанд илүү тогтвортой өсөлтийг бий 
болгох боломжтой. Үүнд, эдийн засгийн ач 
холбогдолтой коридоруудын дагуух тээврийн 
салбарын хөрөнгө оруулалтад тэргүүн зэргийн 
ач холбогдох өгөхийн сацуу хил гаалийн, 
логистикийн үйл ажиллагааг сайжруулан 
худалдааны зардлыг бууруулах, хөрөнгө 
оруулалтыг татахын тулд бизнесийн орчин 
болон эдийн засгийн засаглалыг сайжруулах 
зэрэг болно. Эрчим хүчний үнэ тарифын 
реформ хийх, эрчим хүч худалдан авах гэрээ 
хэлцлийг шилэн болгох нь хувийн хөрөнгө 
оруулалтыг идэвхжүүлэх (үүний дотор 
сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт) болно. 
Монгол Улс нүүрс түлж эрчим хүч 
үйлдвэрлэснээр байгаль орчинд учруулж буй 
эрсдэлийг мөн бууруулах шаардлагатай.41 
Үүний зэрэгцээ 10 их наяд төгрөгийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй төсөвтэй 
адилтгах үйл ажиллагааг бууруулж, мөнгөний 
бодлогоо цаг алдалгүй чангаруулах 
шаардлагатай байна. Эцэст нь, банкнуудыг олон 
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Банкны секторын нөхцөл байдал сайжирсан ч 
эмзэг талууд хадгалагдсаар байна. Системийн 
ач холбогдолтой томоохон банкнуудын 2021 
оны эцсийн тайлан тэнцлийг харахад өөрийн 
хөрөнгө болон төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар 
өндөр түвшинд байгаа аж. Гэхдээ активыг 
ангилах, эрсдэлийн сан байгуулах журмын 
хэрэгжилтийг түр хугацаанд түдгэлзүүлсэн нь 
банкнуудын санхүүгийн бодит нөхцөл байдлыг 
халхалж байна. 2022 оны 3 дугаар сарын 31-
нээс активыг ангилах, эрсдэлийн санг байгуулж 
зарцуулах журам эргэн мөрдөгдөж эхэлснээр 
хугацаа хэтэрсэн зээлийн дүн нэмэгдэж, улмаар 
банкнууд зээл олголтоо сааруулж, хөрөнгө 
оруулалт болон хэрэглээнд дарамт учруулж 
болзошгүй. Зарим банкны өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээтэй холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлэхгүй бол ард иргэдийн банканд 
итгэх итгэлийг (ялангуяа банкнуудыг олон 
нийтийн нээлттэй компани болгох ажил 
ойртсон үед) сулруулан банкны системийн 
тогтвортой байдлыг алдагдуулж болзошгүй юм. 
Тэр тусмаа, хөрөнгө оруулагчид мэдээлэл 
дутмаг, банкнуудын өөрийн хөрөнгийн талаар 
итгэлцэл сул байх үед бэлтгэл ажлыг хангалттай 
базаалгүйгээр нээлттэй компани болгох арга 
хэмжээг яаран хэрэгжүүлбэл санхүүгийн 
салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ. 

Хотын ядуу өрх хэрэглээнийхээ 40 хувийг 
хүнсний зүйлд зарцуулдаг тул хүнсний 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хүн амын 
ядуурлыг цар тахлын өмнөх үеэс илүү өндөр 
түвшинд хүргэж болзошгүй байна. Түүнчлэн 
цаг агаарын таагүй нөхцөл байдал ядуу болон 
эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдийн орлогод 
сөргөөр нөлөөлж болно. Коронавирусын шинэ, 
илүү хоруу чанартай хувилбарууд гарч ирвэл 
хилийн боомтууд хаагдаж, экспорт зогсож, 
сэргэхээр хүлээгдэж байсан хувийн хэрэглээ 
зогсонги байдалд орсноор эдийн засгийн 
өсөлтийг сааруулж болно.  

Өсөн нэмэгдэж буй эрсдэл, тодорхой бус 
байдлаас харахад бодлого тодорхойлогчид 
макро эдийн засгийн бодлогын тохируулга 
хийх шаардлагатай байна. Мөнгөний бодлогыг 

 
41 Бэлчээрийн тогтвортой байдлыг хангах мал аж ахуй эрхлэхийг (тухайлбал малын хөлийн татвар нэвтрүүлэх замаар) хөхиүлэн 
дэмжих нь Монгол Улсын бэлчээр талхагдлаас үүдэлтэй уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийг бууруулахад тус дөхөмтэй юм.  

инфляцыг бууруулахад чиглүүлж, бодлогын 
хүүг нэмэгдүүлэн, төсвийн шинжтэй арга 
хэмжээг хязгаарлан, төгрөгийн ханшаар гадаад 
орчны сөрөг шокийг шингээх шаардлагатай. 
Засгийн газрын болон гадаад өрийн тогтвортой 
байдлыг хамгаалахын тулд төсвийн зардлыг 
танаж, алдагдлыг бууруулан консолидаци хийх 
мөн шаардлагатай. Ингэхдээ өрхийн орлогыг 
дэмжих арга хэмжээг хүн амын ядуу, эмзэг 
бүлэгт чиглүүлэн хэрэгжүүлбэл төсвийн 
алдагдлыг хазаарлахын зэрэгцээ эмзэг бүлгийн 
өрхийг хамгаалах боломжтой болно. Төсвийн 
бодлогын орон зайг эргүүлэн нэмэгдүүлж, урт 
хугацааны тогтвортой байдлыг хадгалах нь 
түүхий эдийн үнийн шоктой холбоотой эдийн 
засгийн хэлбэлзлийг удирдахад нэн чухал ач 
холбогдолтой. Энэ чиглэлээр тэтгэврийн 
системийн шинэчлэл, реформ хийвэл төсвийн 
төлөвийг дунд хугацаанд тогтворжуулахад 
томоохон нөлөөтэй байна (тэтгэврийн 
реформын талаар дэлгэрүүлж дараагийн 
бүлгээс үзнэ үү). 

Эдийн засгийн бүтцийн реформ, шинэчлэл 
хийх замаар төрөлжсөн эдийн засаг, улмаар 
дунд хугацаанд илүү тогтвортой өсөлтийг бий 
болгох боломжтой. Үүнд, эдийн засгийн ач 
холбогдолтой коридоруудын дагуух тээврийн 
салбарын хөрөнгө оруулалтад тэргүүн зэргийн 
ач холбогдох өгөхийн сацуу хил гаалийн, 
логистикийн үйл ажиллагааг сайжруулан 
худалдааны зардлыг бууруулах, хөрөнгө 
оруулалтыг татахын тулд бизнесийн орчин 
болон эдийн засгийн засаглалыг сайжруулах 
зэрэг болно. Эрчим хүчний үнэ тарифын 
реформ хийх, эрчим хүч худалдан авах гэрээ 
хэлцлийг шилэн болгох нь хувийн хөрөнгө 
оруулалтыг идэвхжүүлэх (үүний дотор 
сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт) болно. 
Монгол Улс нүүрс түлж эрчим хүч 
үйлдвэрлэснээр байгаль орчинд учруулж буй 
эрсдэлийг мөн бууруулах шаардлагатай.41 
Үүний зэрэгцээ 10 их наяд төгрөгийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй төсөвтэй 
адилтгах үйл ажиллагааг бууруулж, мөнгөний 
бодлогоо цаг алдалгүй чангаруулах 
шаардлагатай байна. Эцэст нь, банкнуудыг олон 

Эдийн засгийн гүйцэтгэл, хэтийн төлөв 
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нийтийн нээлттэй компани болгох ажлыг угтан 
банкнуудын өөрийн хөрөнгийг бодитоор 

үнэлэхэд чиглэсэн санхүүгийн салбарын 
реформууд чухал ач холбогдолтой.

Шигтгээ I.7. Украин дахь дайны Монголын эдийн засагт үзүүлэх дам нөлөөний урьдчилсан шинжилгээ 

Украины дайн Монголын эдийн засгийн хувьд хамгийн хүнд хэцүү ийм үед тохиолдож байгаа нь харамсалтай. 
БНХАУ-тай хиллэсэн хил дээрх гадаад худалдаа удаан хугацаанд саатсанаар цар тахлын нөлөөнөөс эдийн засаг 
сэргэх үйл явц удааширч байна. Инфляц төв банкны зорилтот түвшнээс бараг хоёр дахин өндөр түвшинд хүрч, 
Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны гадаад бонд (800 сая ам.доллар) зэрэг улсын хэмжээнд төлж барагдуулах 
шаардлагатай томоохон болзошгүй өр төлбөр тулсан зэрэг нь өрийн тогтвортой байдалтай холбоотой эрсдэлийг 
улам даамжруулж байна. Энэ шигтгээгээр Украины дайн Монголын эдийн засагт худалдаа, үйлдвэрлэлийн өртөг, 
инфляц, санхүүгийн сувгуудаар хэрхэн нөлөөлөхийг урьдчилсан байдлаар шинжлэв. 

Худалдааны суваг. Монгол Улс нь ОХУ-тай худалдааны шугамаар, ялангуяа эрчим хүчний импортын чиглэлээр өргөн 
хүрээнд шууд харьцдаг. Монгол Улсын экспортын 1 орчим хувийг ОХУ руу гаргадаг бол импортын 28 орчим хувийг 
ОХУ-аас шууд авдаг, үүний 50 гаруй хувийг түлш, эрчим хүчний импорт бүрдүүлдэг (Зураг I.55). Манай улсын 
шатахууны импортын 90 орчим хувийг ОХУ эзэлдэг (Зураг I.56). Түүнчлэн ОХУ-аар дамжуулан Европын орнуудаас 
импортолдог бараа нь Монгол Улсын нийт импортын 10 орчим хувийг бүрдүүлж байна. 2021 онд БНХАУ-ын хил 
хаагдсан асуудлын улмаас импорт саатаж, Хятадын нутгаар дамжин өнгөрөх тээврийн зардал нэмэгдсэнтэй 
холбогдуулан ОХУ-ын хилээр дамжих гадаад худалдааны ач холбогдол нэмэгдсэн байна. 2022 оныг дуустал БНХАУ-
тай хиллэсэн хилийн асуудал бүрэн шийдэгдэхгүй байх төлөвтэй тул ОХУ-той хийх худалдаанд саатал үүсвэл 
импортын хүнс, түлш, бордооны нийлүүлэлтэд ихээхэн нөлөө үзүүлж, инфляцын дарамтыг нэмэгдүүлнэ. Гэхдээ 
одоогоор ОХУ-аас авах импорт хязгаарлагдаагүй байна. 

Зураг I.55. ОХУ-аас ирдэг импортын талаас дээш 
хувийг шатахууны импорт бүрдүүлж байна 

Зураг I.56. Монгол Улс нь ОХУ-аас ирэх шатахуун 
болон бордооны импортоос нэлээд хамааралтай 

ОХУ-аас авдаг импорт, нийт импортод эзлэх хувиар (2019-
2021 оны дундаж) 

 

ОХУ-аас авдаг зарим импорт, тухайн бүтээгдэхүүний нийт 
импортод эзлэх хувиар (2019-2021 оны дундаж) 

 
Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар. 
Тэмдэглэл: Хүнсний импортод улаан буудайг оруулав. 

Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар. 
Тэмдэглэл: Хүнсний импортод улаан буудайг оруулав. 

Үйлдвэрлэлийн өртөг ба инфляц. Нефтийн нийлүүлэлт тасалдаж, дэлхийн зах зээл дээр түүхий эдийн үнэ өсөх 
эрсдэл нь үйлдвэрлэл ба хэрэглээний өртөг, зардлыг нэмэгдүүлэх замаар Монгол Улсын урсгал дансны тэнцэл, 
эдийн засгийн өсөлт, инфляцад нөлөөлж болзошгүй. Монгол Улс нь газрын тосны цэвэр импортлогч бөгөөд 2019-
21 онд дунджаар нэг тэрбум ам.долларыг шатахууны импортод төлжээ. Урсгал дансны алдагдал 2021 онд ДНБ-ий 
12.7 хувьд хүрсэн бол цаашид дэлхийн зах зээлд газрын тосны үнэ өссөнөөр уг алдагдлыг улам нэмэгдүүлэх юм. 
Түүнчлэн дэлхийн зах зээлд үнэ өссөнөөр дотоодын хэрэглээний шатахууны үнийг хурдацтай нэмэгдүүлж, 
үйлдвэрлэлийн өртөг, зардлыг их хэмжээгээр нэмэгдэхэд хүргэж болзошгүй (Зураг I.57). Бидний тооцоолсноор 
дотоодын шатахууны үнэ 10 хувиар нэмэгдэхэд хүнсний үнийг 1.2-1.4 хувиар нэмэгдүүлэх боломжтой байна 
(Хавсралтын Шигтгээ А.1-ийг үзнэ үү).a Үүний зэрэгцээ, улаан буудайн нийлүүлэлтийн 24-28 хувь (буудайны 
импортын 100 хувь), бордооны 88 хувь нь ОХУ-аас гаралтай учраас дайн байлдааны нөхцөл байдлын улмаас 
нийлүүлэлт хязгаарлагдвал хэдийн өндөр түвшинд байгаа хүнсний инфляцыг улам нэмэгдүүлж цаашид өсөлт, хүн 
амын амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. 
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Дайны нөлөөгөөр дотоод зах зээлийн хүлээлт муудаж, төлбөрийн тэнцлийн дарамтыг нэмэгдүүлж байна. Украины 
дайны нөлөөгөөр зах зээлийн итгэлцэл, хүлээлт суларч, тодорхой бус байдал нэмэгдсэнээр гадаад валютын эрэлт 
эрчимжлээ. Гадаад валютын нөөц буурч байгаа тул арилжааны банкнууд валютын арилжаагаа хязгаарлаж эхэлсэн. 
Энэ нь аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэлийн орц болон капитал хөрөнгийн импортыг хязгаарлах тул эдийн засгийн 
өсөлтийг мөн сааруулах чиглэлд нөлөөлнө. Гадаад валютын албан ханш болон параллель ханшийн зөрүү сүүлийн 
үед нэмэгдэв (Зураг I.58). 

Зураг I.57. Импортын голлох бүтээгдэхүүнүүдийн 
дэлхийн зах зээл дэх үнэ огцом өсөв 

Зураг I.58. Төлбөрийн тэнцлийн дарамтаас үүдэн 
гадаад валют хомсдож, нийлүүлэлтийг хязгаарлав 

Үнийн индекс 2021.1 сар = 100 

 

Төгрөгийн ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханш 

 
Эх сурвалж: Маркетс инсайдер; Блүмберг Эх сурвалж: Монголбанк. 

Эцэст нь, Украины дайн тулаан, ОХУ-ын эсрэг авч буй хориг арга хэмжээ нь эдийн засаг, байгаль орчны хувьд 
томоохон нөлөөтэй,  ОХУ болон Монгол Улсын хамтарсан 
төслийг эрсдэлд оруулж болзошгүй. Монгол Улс нь ОХУ 
болон БНХАУ-ыг холбосон байгалийн хийн хоолойг 
транзитаар дамжуулах гэж арав гаруй жил хичээн 
хэлэлцэж ирсэн. Тус төсөл нь Улаанбаатар хотын агаарын 
бохирдлыг бууруулах зэрэг Монгол Улсын эдийн засаг, 
байгаль орчинд ихээхэн эерэг нөлөөтэй байх боломжтой. 
Дээд түвшний уулзалт хэлэлцээрүүд ихээхэн ахицтай 
байж, Монгол Улс саяхан бэлтгэл ажлыг эхлүүлэхээр 
Газпром компанитай (ОХУ-ын ТӨҮГ) тохиролцсон билээ. 
Барилгын ажлыг 2023 онд эхлүүлэхээр төлөвлөсөн ч 
хориг арга хэмжээнд эрчим хүчний үйл ажиллагааг 
оруулбал Монгол Улсын хувьд эдийн засгийн өсөлт ба 
цэвэр эрчим хүчний боломжийн чухал эх үүсвэр болох 
төсөл хойшлогдож болзошгүй. 

Бид Монголын эдийн засгийн 2022 оны өсөлтийн 
төсөөллийг өмнөх 5.1 хувиас бууруулж, энэ удаад 2.5 
хувьд хүргээд байна. Тухайлбал, дэлхийн зах зээл дэх 
хүнс, шатахуун, бордооны үнэ өсөж Монгол Улсын гадаад худалдааны нөхцөлд сөргөөр нөлөөлснөөр эдийн засгийн 
өсөлтийг 1.7 нэгж хувиар бууруулах тооцоотой байна. Өмнө нь 2021 оны 10 дугаар сард боловсруулж байсан 
төсөөлөлтэй харьцуулахад БНХАУ-тай хиллэдэг боомтуудын саатал нь өсөлтийг мөн 1.3 нэгж хувиар бууруулах 
үндэслэл боллоо. Мөн, Монгол Улс нь БНХАУ-тай худалдаа, хөрөнгө оруулалтын нягт харилцаатай учраас Хятадын 
эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл өмнөхөөс 0.1 нэгж хувиар бууруулсан нь Монголын ДНБ-ий өсөлтийг 0.09 нэгж 
хувиар буурах хүчин зүйл боллоо. Эцэст нь хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих зорилгоор саяхан хэрэгжүүлж эхэлсэн 
хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөр нь өсөлтөд эергээр нөлөөлнө (0.5 нэгж хувь) гэж үзлээ (зураг I.59). 

Эх үүсвэр: Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо 
Тэмдэглэл: а. Тооцооллын аргачлал (OLS болон simultaneous equation)-аас шалтгаалан үр дүн өөр гарч байна. Үнийн 
хүчтэй хэлбэлзлийг оруулан тооцвол хүнсний үнэ 8.23 хувиар ч өсөж болзошгүй тооцоололтой байна. 

Зураг I.59. Олон хүчин зүйлсээс шалтгаалан 2022 
оны эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг бууруулав 
ДНБ-ий 2022 оны өсөлтийн нэгж хувиар 
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Дайны нөлөөгөөр дотоод зах зээлийн хүлээлт муудаж, төлбөрийн тэнцлийн дарамтыг нэмэгдүүлж байна. Украины 
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өсөлтийг мөн сааруулах чиглэлд нөлөөлнө. Гадаад валютын албан ханш болон параллель ханшийн зөрүү сүүлийн 
үед нэмэгдэв (Зураг I.58). 
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II.   Монгол Улсын тэтгэврийн тогтолцооны 
санхүүгийн тогтвортой байдал
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II. МОНГОЛ УЛСЫН ТЭТГЭВРИЙН ТОГТОЛЦООНЫ 
САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ 

 

Энэхүү бүлэгт тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд тулгарч буй гол сорилт бэрхшээлүүдийг үнэлж 
дүгнэн, тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах хувилбаруудыг санал болгож 
буй юм. Монгол Улсын тэтгэврийн тогтолцоонд дараах сорилт тулгарч байна. Үүнд:  

• 2022 оны 2 дугаар сард тэтгэврийн доод хэмжээг ихээхэн нэмэгдүүлснээр нийт тэтгэвэр авагч 
ахмадуудын дөрөвний гурав гаруй нь тэтгэврийг доод хэмжээгээр авдаг болж, даатгуулагчийн 
төлсөн шимтгэл ба тэтгэврийн хоорондох уялдаа холбоо улам сулрав. 

• Тэтгэврийн даатгалын санд олгох төсвийн дэмжлэгийн хэмжээ цаашид улам өсөх төлөвтэй тул 
шинэчлэл хийхгүй тохиолдолд тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо санхүүгийн тогтворгүй байдалд 
орно. 2020 онд ДНБ-ий 2.8 хувьтай тэнцэж байсан төсвийн дэмжлэгийн хэмжээ 2030 онд 6.8 хувь 
болж, түүнээс цааш улам өсөх төлөвтэй байна.  

• Хийсвэр нэрийн дансны тогтолцоо (ХНДТ) руу 1979 он болон түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчдыг 
шилжүүлэхэд тэдний тэтгэврийн хэмжээ огцом буурна. Энэхүү огцом шилжилт удахгүй шинээр 
тэтгэвэр авагчдад шууд нөлөөлнө.   

• Шимтгэлд суурилсан бүрэн хуримтлалын тогтолцоо (ШСБХТ)-нд шилжихэд институтийн хөгжлийг 
шаардсан сорилт бэрхшээлүүдээс гадна жил тутам ДНБ-ний 2.5 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний 
нэмэлт зардал 30 орчим жилийн туршид шаардагдана. Даатгуулагчийн өнцгөөс авч үзвэл, одоогийн 
тогтолцооноос ШСБХТ руу шилжих бүх хувилбарууд тэтгэврийн хэмжээг өсгөх биш, харин 
эсрэгээрээ бууруулахад хүргэхээр байна.   

Иймд, шинэчлэлийн дараах хувилбарыг санал болгож байна. Үүнд:  

• Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд параметрийн шинэчлэл хийвэл тэтгэврийн зардлыг 
санхүүжүүлэхэд шаардагдах төсвийн дэмжлэгийн өсөлтийг бууруулна. Тэтгэврийн хэмжээг 
хэрэглээний үнийн өсөлттэй уялдуулан автоматаар индексжүүлдэг болбол тэтгэвэр авагчдын 
орлогыг хамгаалж, төсвийн зардлыг бууруулж чадна. Үүний нэгэн адил, шимтгэлийн хувь хэмжээ 
болон тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлбэл тэтгэврийн хэмжээнд нөлөөлөхгүйгээр төсвийн зардлыг 
бууруулах боломжтой. Түүнчлэн, шинэчлэлээс хойших хугацаанд төлсөн шимтгэлд суурилсан  
тэтгэвэр нь төсвийн зардлыг бууруулахад нөлөөлнө.  

• Хийсвэр нэрийн дансны тогтолцоонд зөвхөн тодорхой оноос хойш төрсөн даатгуулагчдыг 
хамруулах бус харин бүх даатгуулагчийг тогтоосон он цагт нэгэн зэрэг шилжүүлэх замаар ХНДТ-
руу аядуу шилжих боломжтой.   

ШСБХТ-г бүрдүүлэхэд тулгарах төсөв санхүү, институтийн сорилт бэрхшээлүүд нь хүлээгдэж буй үр 
өгөөжөөс хол давж байна. Төсвийн зардлыг хязгаарлахын зэрэгцээ институтийн сорилт 
бэрхшээлүүдийг шийдэх нэг арга бол хувийн нэмэлт тэтгэврийн, сайн дурын даатгалын тогтолцоог 
хөгжүүлэх явдал юм.   
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тогтолцооноос ШСБХТ руу шилжих бүх хувилбарууд тэтгэврийн хэмжээг өсгөх биш, харин 
эсрэгээрээ бууруулахад хүргэхээр байна.   

Иймд, шинэчлэлийн дараах хувилбарыг санал болгож байна. Үүнд:  

• Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд параметрийн шинэчлэл хийвэл тэтгэврийн зардлыг 
санхүүжүүлэхэд шаардагдах төсвийн дэмжлэгийн өсөлтийг бууруулна. Тэтгэврийн хэмжээг 
хэрэглээний үнийн өсөлттэй уялдуулан автоматаар индексжүүлдэг болбол тэтгэвэр авагчдын 
орлогыг хамгаалж, төсвийн зардлыг бууруулж чадна. Үүний нэгэн адил, шимтгэлийн хувь хэмжээ 
болон тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлбэл тэтгэврийн хэмжээнд нөлөөлөхгүйгээр төсвийн зардлыг 
бууруулах боломжтой. Түүнчлэн, шинэчлэлээс хойших хугацаанд төлсөн шимтгэлд суурилсан  
тэтгэвэр нь төсвийн зардлыг бууруулахад нөлөөлнө.  

• Хийсвэр нэрийн дансны тогтолцоонд зөвхөн тодорхой оноос хойш төрсөн даатгуулагчдыг 
хамруулах бус харин бүх даатгуулагчийг тогтоосон он цагт нэгэн зэрэг шилжүүлэх замаар ХНДТ-
руу аядуу шилжих боломжтой.   

ШСБХТ-г бүрдүүлэхэд тулгарах төсөв санхүү, институтийн сорилт бэрхшээлүүд нь хүлээгдэж буй үр 
өгөөжөөс хол давж байна. Төсвийн зардлыг хязгаарлахын зэрэгцээ институтийн сорилт 
бэрхшээлүүдийг шийдэх нэг арга бол хувийн нэмэлт тэтгэврийн, сайн дурын даатгалын тогтолцоог 
хөгжүүлэх явдал юм.   

Тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн тогтвортой байдал 
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A. Монгол Улсын тэтгэврийн тогтолцоо нь харьцангуй өгөөмөр, өндөр 
хамрагдалтай боловч төсвийн зардлыг улам нэмэгдүүлсээр байна 

A1. Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо нь бүх нийтийг хамардаг, тийм ч өндөр бус 
хувь хэмжээгээр шимтгэл хураадаг, тэтгэврийн хэмжээг харьцангуй өгөөмөр 
тогтоодог буюу цалин, хөлсийг орлох түвшнээрээ харьцангуй өндөр үзүүлэлттэй 
тогтолцоо юм.  
Тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны ажиллах 
хүч болон өндөр настныг хамрах хүрээ маш 
өндөр. 2008-2012 онд хөдөлмөрийн гэрээгээр 
ажиллагсдын тоо өссөн, 2012 болон 2017 онд 
ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийг нөхөн тооцох хууль гарснаас 
хойших хугацаанд сайн дурын даатгалд 
хамрагдалт нэмэгдсэн зэргээс шалтгаалан 
Монгол улсын тэтгэврийн даатгалд 
хамрагдалтын түвшин нэмэгдсэн. 2020-2021 

онд нийт ажиллах хүчний 80 гаруй хувь нь 
улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд 
хамрагдаж шимтгэл төлснийг тоо баримтаас 
харж болно (Зураг II.1).42 Түүнчлэн 60 ба 
түүнээс дээш насны эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш 
насны эмэгтэйчүүд бараг нийтээрээ тэтгэвэр 
авч байгаа нь шилжилтийн эдийн засагтай 
бусад орнууд дахь хамрагдалтын түвшинтэй 
ойролцоо түвшинд байна (Зураг II.2).

Бүс нутгийн болон олон улсын стандартаар авч 
үзвэл, тэтгэвэр тогтоолгох нас харьцангуй эрт, 
шимтгэлийн хувь хэмжээ өндөр биш ч 
тэтгэврийн хэмжээ харьцангуй өгөөмөр. 
ЭЗХАХБ-ын орнуудтай харьцуулахад 
монголчуудын тогтоолгож буй тэтгэврийн 
цалин хөлсийг “орлох түвшин” нь өндөр байна 

 
42 2017 оны хуультай харьцуулахад 2012 оны хуулийн дагуу тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон хугацаа илүү урт 
байсан. 

(Зураг II.3). Эдүгээ мөрдөгдөж буй цалинд 
суурилсан хуваарилалтын тогтолцооны хувьд,  
нийт даатгуулагчдын шимтгэл төлсөн жилийн 
дундажтай ойролцоо хугацаагаар шимтгэл 
төлсөн иргэний тэтгэврийн хэмжээ (тэтгэврийн 
доод хэмжээнээс их тохиолдолд) тэтгэвэр 
тогтоолгохын өмнө авч байсан цалин, хөлснийх 

  
Зураг II.1. Ажиллах хүчний тэтгэврийн даатгалд 
хамрагдалт өндөр 

Зураг II.2. Монгол улсын өндөр настнуудын тэтгэвэрт 
хамрагдалт хуучин Зөвлөлтийн үеийн орнуудын 
түвшинтэй ойролцоо 

Тэтгэврийн даатгалын санд шимтгэл төлөгчдийн ажиллах 
хүчинд эзлэх %

 

Хуулиар тогтоосон тэтгэврийн наснаас дээших насны хүн 
амд тэтгэвэр авч буй иргэдийн эзлэх %, 2020 он 

 

Эх сурвалж: ҮСХ. 
Тэмдэглэл: 2021 оны үзүүлэлтийг саруудын үзүүлэлтэд 
үндэслэн тооцоолсон. 

Эх сурвалж: ЭЗХАХБ, Тэтгэврийг тольдохуй–2021: ЭЗХАХБ ба 
Их 20 орнуудын үзүүлэлтүүд. 
Тэмдэглэл: Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг оролцуулсан.  
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нь 50-иас дээш хувьтай тэнцэж байна.43 
Жишээлбэл, 35 жил шимтгэл төлсөн даатгуулагч 
тэтгэвэр тогтоохын өмнөх үеийн цалин, 
хөлснийхөө 68 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр 
тэтгэвэр тогтоолгодог (одоогийн тэтгэврийн 

тогтолцооны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Шигтгээ II.1-ээс үзнэ үү). Үүнтэй адил, 
шимтгэлийн бодит хувь хэмжээг харгалзан 
тооцвол, Монгол улсын тэтгэврийн “орлолтын 
нийт түвшин” өндөр байна (Зураг II.4). 

Зураг II.3.Монгол Улсын тэтгэврийн орлох түвшин 
бусад оронтой харьцуулахад хамгийн өндөр … 

Зураг II.4. … гэхдээ, төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 
харьцангуй доогуур 

Зарим улс орны тэтгэврийн “орлолтын түвшин” ба тэтгэврийн 
нас44 

 

“Орлолтын нийт түвшин” ба тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийн хувь хэмжээг харьцуулсан нь 

 
Эх сурвалж: ЭЗХАХБ, Тэтгэврийг тольдохуй–2021: ЭЗХАХБ ба 
Их 20 орнуудын үзүүлэлтүүд.  

Эх сурвалж: ЭЗХАХБ, Тэтгэврийг тольдохуй–2021: ЭЗХАХБ 
ба Их 20 орнуудын үзүүлэлтүүд. 
Тэмдэглэл: 2020 оны үзүүлэлтүүд. 

 

Шигтгээ II.1 Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо  

Цалинд үндэслэсэн, улсын тэтгэврийн тогтолцоо нь янз бүрийн параметр/үзүүлэлтүүдээс бүрддэг. 1994 оноос 
хэрэгжиж эхэлсэн энэхүү тогтолцоонд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсад болон ажил олгогчид нийт цалингийн 
сангийн 17 хувиар шимтгэл төлж хамрагддаг бол хөдөлмөрийн гэрээгүй ажиллагч, тэр дундаа малчид, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчид 13.5 хувиар шимтгэл төлж сайн дураараа нийгмийн даатгалд хамрагдах боломжтой. 60 нас 
хүрсэн эрэгтэй, 55 нас хүрсэн эмэгтэй өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй бөгөөд тодорхой ажил мэргэжил, 
эсхүл ажлын нөхцлөөс хамаарч тэтгэврийн наснаас даруй 10 жилийн өмнө тэтгэвэр тогтоолгох мөн боломжтой.45 
Өндөр насны тэтгэвэр тогтоохдоо шимтгэл төлсөн эхний 20-25 жилд тухайн даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын 
шимтгэл төлсөн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджийн 45 хувиар,  харин үүнээс олон жил 
шимтгэл төлсөн бол шимтгэл төлсөн жил тутамд 1.5 хувиар тооцож нэмэгдүүлдэг. Ниймийн даатгалын 
шимтгэлийг  20-25 жил төлсөн даатгуулагч бүрэн тэтгэвэр авах эрхтэй бөгөөд өндөр насны бүрэн тэтгэврийн 

 
43 2018 оны байдлаар, тэтгэвэр тогтоолгохын өмнө шимтгэл төлсөн жилийн дундаж эрэгтэйчүүдийн хувьд 26 жил, 
эмэгтэйчүүдийнх 24.6 жил буюу нийт дундаж 25.3 жил байв. Шимтгэл төлсөн жил нь цөөн ба/эсвэл тэтгэвэр тогтооход тооцсон 
цалин, хөлсний хэмжээ бага бол тэтгэврийн доод хэмжээгээр тэтгэвэр авах магадлал нэмэгдэж, тухайн иргэний тэтгэврийн хувьд 
өмнөх цалин хөлсийг орлох түвшин нь дээшилнэ.  
44 Тэтгэврийн “орлох нийт түвшин” гэдэг нь 22 наснаас эхлэн тэтгэврийн нас хүртлээ тасралтгүй ажиллаж, шимтгэл төлсөн 
даатгуулагчийн тэтгэврийн хэмжээ тухайн даатгуулагчийн дундаж цалин, хөлсний хэмжээнд эзлэх хувь хэмжээ юм. “Тэтгэврийн  
нас” гэдэгт тэтгэврийн насыг хүйсээр ялгаатай тогтоосон улс орны хувьд аль нэг хүйсийн тухайд нөгөөхөөс нь өндөр тогтоосон 
насыг ойлгоно. 
45 Дэлгэрэнгүй тайлбарыг Хүснэгт II.1-ээс харна уу.  2018 онд тэтгэврийн нас, шимтгэл төлсөн байх хугацааны шаардлагад дараах 
өөрчлөлтийг оруулсан. Үүнд: нийт 20-25 жил шимтгэл төлсөн, 55 нас хүрсэн эмэгтэй, 60 нас хүрсэн эрэгтэй бүрэн тэтгэвэр 
тогтоолгох, эсвэл бүрэн тэтгэврийг баталгаат доод хэмжээгээр тогтоолгох эрхтэй болсон. Мөн, шимтгэл төлсөн байх хугацааны 
шаардлагыг жил тутамд 3 сараар нэмэгдүүлэхээр хуульчилсан. Гэхдээ, шимтгэл төлсөн хугацаа нь 20 жилээс хэтрээгүй 
даатгуулагчийн хувьд тэтгэврийн насыг жил тутамд 3 сараар нэмэгдүүлсээр эрэгтэй, эмэгтэй даатгуулагчийн аль алиных нь хувьд 
65 нас болгож нэмэгдүүлнэ. Зарим ажил мэргэжлийн хүмүүс, малчид, 4 болон түүнээс дээш тооны хүүхэдтэй эхчүүд тэтгэвэрт эрт 
гарах буюу тэтгэвэр тогтоолгох ердийн наснаас 5-10 жилийн өмнө тэтгэвэр тогтоолгох боломжтой. 
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нь 50-иас дээш хувьтай тэнцэж байна.43 
Жишээлбэл, 35 жил шимтгэл төлсөн даатгуулагч 
тэтгэвэр тогтоохын өмнөх үеийн цалин, 
хөлснийхөө 68 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр 
тэтгэвэр тогтоолгодог (одоогийн тэтгэврийн 

тогтолцооны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Шигтгээ II.1-ээс үзнэ үү). Үүнтэй адил, 
шимтгэлийн бодит хувь хэмжээг харгалзан 
тооцвол, Монгол улсын тэтгэврийн “орлолтын 
нийт түвшин” өндөр байна (Зураг II.4). 

Зураг II.3.Монгол Улсын тэтгэврийн орлох түвшин 
бусад оронтой харьцуулахад хамгийн өндөр … 

Зураг II.4. … гэхдээ, төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 
харьцангуй доогуур 

Зарим улс орны тэтгэврийн “орлолтын түвшин” ба тэтгэврийн 
нас44 

 

“Орлолтын нийт түвшин” ба тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийн хувь хэмжээг харьцуулсан нь 

 
Эх сурвалж: ЭЗХАХБ, Тэтгэврийг тольдохуй–2021: ЭЗХАХБ ба 
Их 20 орнуудын үзүүлэлтүүд.  

Эх сурвалж: ЭЗХАХБ, Тэтгэврийг тольдохуй–2021: ЭЗХАХБ 
ба Их 20 орнуудын үзүүлэлтүүд. 
Тэмдэглэл: 2020 оны үзүүлэлтүүд. 

 

Шигтгээ II.1 Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо  

Цалинд үндэслэсэн, улсын тэтгэврийн тогтолцоо нь янз бүрийн параметр/үзүүлэлтүүдээс бүрддэг. 1994 оноос 
хэрэгжиж эхэлсэн энэхүү тогтолцоонд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсад болон ажил олгогчид нийт цалингийн 
сангийн 17 хувиар шимтгэл төлж хамрагддаг бол хөдөлмөрийн гэрээгүй ажиллагч, тэр дундаа малчид, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчид 13.5 хувиар шимтгэл төлж сайн дураараа нийгмийн даатгалд хамрагдах боломжтой. 60 нас 
хүрсэн эрэгтэй, 55 нас хүрсэн эмэгтэй өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй бөгөөд тодорхой ажил мэргэжил, 
эсхүл ажлын нөхцлөөс хамаарч тэтгэврийн наснаас даруй 10 жилийн өмнө тэтгэвэр тогтоолгох мөн боломжтой.45 
Өндөр насны тэтгэвэр тогтоохдоо шимтгэл төлсөн эхний 20-25 жилд тухайн даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын 
шимтгэл төлсөн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджийн 45 хувиар,  харин үүнээс олон жил 
шимтгэл төлсөн бол шимтгэл төлсөн жил тутамд 1.5 хувиар тооцож нэмэгдүүлдэг. Ниймийн даатгалын 
шимтгэлийг  20-25 жил төлсөн даатгуулагч бүрэн тэтгэвэр авах эрхтэй бөгөөд өндөр насны бүрэн тэтгэврийн 

 
43 2018 оны байдлаар, тэтгэвэр тогтоолгохын өмнө шимтгэл төлсөн жилийн дундаж эрэгтэйчүүдийн хувьд 26 жил, 
эмэгтэйчүүдийнх 24.6 жил буюу нийт дундаж 25.3 жил байв. Шимтгэл төлсөн жил нь цөөн ба/эсвэл тэтгэвэр тогтооход тооцсон 
цалин, хөлсний хэмжээ бага бол тэтгэврийн доод хэмжээгээр тэтгэвэр авах магадлал нэмэгдэж, тухайн иргэний тэтгэврийн хувьд 
өмнөх цалин хөлсийг орлох түвшин нь дээшилнэ.  
44 Тэтгэврийн “орлох нийт түвшин” гэдэг нь 22 наснаас эхлэн тэтгэврийн нас хүртлээ тасралтгүй ажиллаж, шимтгэл төлсөн 
даатгуулагчийн тэтгэврийн хэмжээ тухайн даатгуулагчийн дундаж цалин, хөлсний хэмжээнд эзлэх хувь хэмжээ юм. “Тэтгэврийн  
нас” гэдэгт тэтгэврийн насыг хүйсээр ялгаатай тогтоосон улс орны хувьд аль нэг хүйсийн тухайд нөгөөхөөс нь өндөр тогтоосон 
насыг ойлгоно. 
45 Дэлгэрэнгүй тайлбарыг Хүснэгт II.1-ээс харна уу.  2018 онд тэтгэврийн нас, шимтгэл төлсөн байх хугацааны шаардлагад дараах 
өөрчлөлтийг оруулсан. Үүнд: нийт 20-25 жил шимтгэл төлсөн, 55 нас хүрсэн эмэгтэй, 60 нас хүрсэн эрэгтэй бүрэн тэтгэвэр 
тогтоолгох, эсвэл бүрэн тэтгэврийг баталгаат доод хэмжээгээр тогтоолгох эрхтэй болсон. Мөн, шимтгэл төлсөн байх хугацааны 
шаардлагыг жил тутамд 3 сараар нэмэгдүүлэхээр хуульчилсан. Гэхдээ, шимтгэл төлсөн хугацаа нь 20 жилээс хэтрээгүй 
даатгуулагчийн хувьд тэтгэврийн насыг жил тутамд 3 сараар нэмэгдүүлсээр эрэгтэй, эмэгтэй даатгуулагчийн аль алиных нь хувьд 
65 нас болгож нэмэгдүүлнэ. Зарим ажил мэргэжлийн хүмүүс, малчид, 4 болон түүнээс дээш тооны хүүхэдтэй эхчүүд тэтгэвэрт эрт 
гарах буюу тэтгэвэр тогтоолгох ердийн наснаас 5-10 жилийн өмнө тэтгэвэр тогтоолгох боломжтой. 
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доод хэмжээ нь сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75 хувиас багагүй  байх, харин хувь тэнцүүлэн 
тогтоосон буюу 10-20 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчийн тэтгэврийн доод хэмжээ нь 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 50 хувиас багагүй байхаар хуульчлагдсан. Уг тогтолцооны хүрээнд мөн 
тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр олгодог (Хүснэгт II.1, Хүснэгт А.1-ээс үзнэ үү).  

Төсвийн ачааллыг бууруулах, төлсөн шимтгэл, олгох тэтгэврийн хэмжээг илүүтэй уялдуулах зорилгоор 1999 
онд “Хийсвэр нэрийн дансны тогтолцоо (ХНДТ)”-г бий болгохоор хуульчилсан. Уг тогтолцоонд 1960 оноос 
хойш төрсөн даатгуулагчдыг хамруулахаар тусгаад байсан боловч 2015 онд батлагдсан “Төрөөс тэтгэврийн 
шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого”-ын дагуу 1979 он ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчдыг 
хамруулахаар болсон. 1960-1978 оны хооронд төрсөн даатгуулагч нь тэтгэврийн хуваарилалтын тогтолцоо 
эсхүл хийсвэр нэрийн дансны тогтолцооны аль илүүг нь сонгон тэтгэвэр тогтоолгох боломжтой ч хуваарилалтын 
тогтолцооноос авах тэтгэвэр ямар ч тохиолдолд нөгөөхөөсөө илүү өндөр хэмжээтэй тогтоогдохоор байна. 
ХНДТ-ноос авах тэтгэвэр арай өндөр байна гэх ойлголт нэлээд түгээмэл байдаг.  Гэвч, Монгол улсын ХНДТ нь 
дараах учир  дутагдалтай байгааг анхаарууштай. Үүнд:     
• ХНДТ-д шилжих шилжилтийг зохистой төлөвлөж, хэрэгжүүлэхгүй бол 1979 он ба түүнээс хойш төрсөн 

даатгуулагчдын тэтгэврийн хэмжээ  огцом буурна. Жишээлбэл, 2039 онд тэтгэвэр тогтоолгох 
даатгуулагчийн  (1979 онд төрсөн эрэгтэй 60 нас хүрэхэд) тэтгэвэр тогтоолгох хувь хэмжээ 55 хувиас  42 
хувь болж 13 пунктээр буюу авах тэтгэврийн хэмжээ бараг дөрөвний нэгээр буурахаар байна (Зураг II.5). 
Энэ нь тэгш бус байдлыг үүсгээд зогсохгүй, тэтгэврийн хэмжээ огцом буурснаар баталгаат доод хэмжээгээр 
тэтгэвэр авагчдын нэгэнт өндөр болчихсон байгаа хувийн жинг цаашид улам нэмэгдүүлэх болно.  

• Даатгуулагчийн нэрийн дансанд бичигдсэн цалин хөлсний үнэ цэнийг итгэлцүүрээр тооцож нэмэгдүүлэх, 
нэрийн дансанд хүү тооцох, аннуит тэтгэврийн хүчин зүйлийн тооцоололтой холбоотой техникийн 
асуудлууд тулгарна. Ялангуяа 1994 оноос өмнөх цалингийн мэдээлэл бүрэн бус тул нэрийн дансан дахь 
гарааны үлдэгдлийг дутуу тооцох магадлалтай.   

• Энэхүү схемийн хүрээнд тахир дутуугийн тэтгэвэр болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт зориулж 
даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлээс хангалттай хувь хэмжээгээр хуваарилдаггүй.  

• ХНДТ-ны нягтлан бодох бүртгэлийг тусад нь хөтлөх, тэтгэврийн баталгаат доод хэмжээг төрөөс 
санхүүжүүлэх тухай зохицуулалтгүй. ХНДТ болон ШСБХТ-ны дагуу тогтоогдох тэтгэврийн хэмжээ нь төлсөн 
шимтгэлээс хамаардаг тул нэрийн данснаас олгох тэтгэвэр болон тэтгэврийн баталгаат доод хэмжээний 
хоорондох зөрүүг тусад нь санхүүжүүлэх шаардлага тулгарна. Мөн хийсвэр нэрийн дансны тогтолцоонд 
хуваарилалтын зарчим үйлчлэхээр хуульчилсан нь бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд шилжих бодлогын 
зорилттой зөрчилддөг. Цалинд суурилсан хуваарилалтын тогтолцоо болон ХНДТ-ны аль алиных нь хувьд 
тэтгэврийн даатгалын сан чөлөөт үлдэгдэлтэй байх бололцоогүй тул даатгуулагчдын нэрийн дансыг 
хэсэгчлэн,  эсвэл бүрэн хэмжээгээр хөрөнгөжүүлэх боломжгүй.   

• ХНДТ-ны зорилго болон шимтгэлд суурилсан бүрэн хуримтлалын тогтолцоо (ШСБХТ)-ны үзэл баримтлалын 
талаарх төөрөгдөл түгээмэл байна (В хэсгийг үзнэ үү).  

 
Хүснэгт II.1. Тэтгэврийн параметр үзүүлэлтүүд ба тэтгэврийн доод хэмжээ 

Нийт шимтгэл төлсөн жил Тэтгэвэр тогтоолгох нас Тэтгэвэр 
< 10 55 (эмэгтэй), 60 (эрэгтэй) Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 

(Шимтгэлд суурилаагүй нийгмийн халамж) 
10 - < 20  55 (эмэгтэй), 60 (эрэгтэй)  Хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр  нь 

хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
50 хувиас багагүй байна.  

20 +  55 (эмэгтэй), 60 (эрэгтэй). Малчин, 4 ба түүнээс дээш 
хүүхэд төрүлж өсгөсөн эмэгтэй, тодорхой ажил мэргэжил, 
хөдөлмөрийн нөхцөлд ажилласан даатгуулагчийн 
тэтгэврийн нас үүнээс доогуур. Харин шимтгэл төлсөн 
байх хугацааг нэмэгдүүлсэн шаардлагыг хангаагүй 
даатгуулаг-чийн хувьд тэтгэврийн насыг жил тутам 3 
сараар нэмэгдүүлсээр аажмаар 65 нас болгож 
нэмэгдүүлнэ. 

Бүрэн тэтгэвэр буюу бүрэн тэтгэврийн 
доод хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний 75 хувиас багагүй байна.  

20 жилийг жил тутам 3 сараар 
үе шаттайгаар нэмэгдүүлж 25 
жил болгоно. 

55 (эмэгтэй), 60 (эрэгтэй)  Бүрэн тэтгэвэр буюу бүрэн тэтгэврийн 
доод хэмжээ нь   хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээний 75 хувиас багагүй байна. 

Эх сурвалж: Дэлхийн банкны ажилтнуудын үнэлгээ 
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Зураг II.5. 1979 ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчийн хувьд тэтгэврийн “орлолтын түвшин” огцом 
буурахаар байна 
Цалинд суурилсан, хуваарилалтын тогтолцоо (улбар шар шугам) ба хийсвэр нэрийн дансны тогтолцоо (цэнхэр шугам)-
ноос авах тэтгэврийн “орлолтын түвшин”, хамаарах цалин, хөлсний хэмжээнд эзлэх хувиар  

 
Эх сурвалж: Тэтгэврийн шинэчлэлийн хувилбаруудыг тооцоолох арга хэрэгсэл (PROST) ашигласан тооцоолол, 2019.  
Тэмдэглэл: Босоо зураасаар эрэгтэй, эмэгтэй даатгуулагчдын хувьд тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ хэрхэн буурахыг 
харуулсан. Тооцооллыг хийхдээ 1979 оноос өмнө төрсөн бөгөөд 2042 оноос хойш тэтгэвэрт гарах цөөн тооны 
даатгуулагч, мөн 1979 оноос хойш төрсөн бөгөөд 2032 оноос өмнө эрт тэтгэвэрт гарах цөөн тооны  даатгуулагчдыг 
хасаж тооцов. 

 

A2. Одоогийн тэтгэврийн тогтолцоо нь улсын төсвөөс ихээхэн хэмжээний татаас 
шаарддаг бөгөөд цаашид төсвийн зардлыг хурдацтай нэмэгдүүлэхээр байна
Гол параметруудад өөрчлөлт хийгээгүй 
тохиолдолд тэтгэврийн даатгалын санд улсын 
төсвөөс олгох дэмжлэгийн хэмжээ улам  өсөх 
төлөвтэй байна. 2020 оны тэтгэврийн зардлын 
45 орчим хувийг санхүүжүүлэхэд тэтгэврийн  
даатгалын сангийн тухайн жилийн орлого 
хүрэлцээгүй тул энэ зөрүүг ДНБ-ий 2.8 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний төсвийн татаасаар нөхөх 
шаардлагатай болсон. 2019 онд хийсэн 
тооцооллоос харахад, улсын төсвийн татаас 
2020 онд ДНБ-ий 2.8 орчим хувьтай тэнцэж 
байсан бол 2030 онд ДНБ-ий 6.8 хувь, 2050 онд 
ДНБ-ий 11.3 хувь болж өсөх төлөвтэй байна 
(Зураг II.6). Хэрэв төсвийн орлогын ДНБ-д эзлэх 
хувь хэмжээ тогтвортой хадгалагдана гэж 
таамаглавал, 2019 онд улсын төсвийн орлогын 
9.2 хувийг эзэлж байсан татаас 2050 онд 37.2 
хувь болж дөрөв дахин өсөхөөр байна.     

 
46 Ковид-19 цар тахлын үр нөлөөг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын зүгээс 2020, 2021 онд ажил олгогч болон 
ажилтны төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлд хөнгөлөлт үзүүлсэн нь тэтгэврийн зардалд урт хугацаанд нөлөөлөхгүй. 
2020 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны хооронд албан журмын нийгмийн даатгалд хамрагдсан хувийн 
хэвшлийн ажиллагсдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс төлсөн. 2020 оны 10 дугаар сарын 1-нээс 2021 оны 6 дугаар 
сарын 30-ны хооронд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэсэгчлэн хөнгөлж, тэтгэврийн-бус даатгалын шимтгэлийг төрөөс 
санхүүжүүлж, тэтгэврийн даатгалын 17 хувийн шимтгэлийн 7 хувийг (сайн дураар даатгалд хамрагдагсдын хувьд 11.5 хувийн 
шимтгэлийн 3–6.5 хувийг) төлж, хэсэгчилсэн хөнгөлөлт үзүүлсэн. 

Тэтгэвэрт зарцуулах төсвийн зардлын өсөлтийг 
хэд хэдэн шалтгаанаар тайлбарлаж болно. 
Үүнд: 
• Шимтгэлийн хувь хэмжээ 17 хувь (хувиараа 

хөдөлмөр эрхлэгчийн хувьд 13.5 хувь) 
байгаа нь тэтгэврийн зардлыг нөхөхөд  
хангалттай биш байна.46 

• Засгийн газар тэтгэврийн хэмжээ болон 
тэтгэврийн доод хэмжээг удаа дараа 
нэмэгдүүлж, ажилласан жил, шимтгэл 
төлсөн хугацааг нөхөн тооцох арга хэмжээг 
хоёр удаа хэрэгжүүлснээр тэтгэвэр 
авагчдын тоо нэмэгдсэн. 

• Тэтгэвэрт гарах нас харьцангуй эрт, нөгөө 
талаас тэтгэврийн наснаас хойших дундаж 
наслалт нэмэгдсээр байгаа ч тэтгэврийн нас 
харьцангуй доогуур хэвээр байна. 
Цаашилбал, Засгийн газар 2017 онд 
малчдын тэтгэврийн насыг наашлуулж, 
тодорхой ажил мэргэжил, хөдөлмөрийн 
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Эх сурвалж: Тэтгэврийн шинэчлэлийн хувилбаруудыг тооцоолох арга хэрэгсэл (PROST) ашигласан тооцоолол, 2019.  
Тэмдэглэл: Босоо зураасаар эрэгтэй, эмэгтэй даатгуулагчдын хувьд тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ хэрхэн буурахыг 
харуулсан. Тооцооллыг хийхдээ 1979 оноос өмнө төрсөн бөгөөд 2042 оноос хойш тэтгэвэрт гарах цөөн тооны 
даатгуулагч, мөн 1979 оноос хойш төрсөн бөгөөд 2032 оноос өмнө эрт тэтгэвэрт гарах цөөн тооны  даатгуулагчдыг 
хасаж тооцов. 

 

A2. Одоогийн тэтгэврийн тогтолцоо нь улсын төсвөөс ихээхэн хэмжээний татаас 
шаарддаг бөгөөд цаашид төсвийн зардлыг хурдацтай нэмэгдүүлэхээр байна
Гол параметруудад өөрчлөлт хийгээгүй 
тохиолдолд тэтгэврийн даатгалын санд улсын 
төсвөөс олгох дэмжлэгийн хэмжээ улам  өсөх 
төлөвтэй байна. 2020 оны тэтгэврийн зардлын 
45 орчим хувийг санхүүжүүлэхэд тэтгэврийн  
даатгалын сангийн тухайн жилийн орлого 
хүрэлцээгүй тул энэ зөрүүг ДНБ-ий 2.8 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний төсвийн татаасаар нөхөх 
шаардлагатай болсон. 2019 онд хийсэн 
тооцооллоос харахад, улсын төсвийн татаас 
2020 онд ДНБ-ий 2.8 орчим хувьтай тэнцэж 
байсан бол 2030 онд ДНБ-ий 6.8 хувь, 2050 онд 
ДНБ-ий 11.3 хувь болж өсөх төлөвтэй байна 
(Зураг II.6). Хэрэв төсвийн орлогын ДНБ-д эзлэх 
хувь хэмжээ тогтвортой хадгалагдана гэж 
таамаглавал, 2019 онд улсын төсвийн орлогын 
9.2 хувийг эзэлж байсан татаас 2050 онд 37.2 
хувь болж дөрөв дахин өсөхөөр байна.     

 
46 Ковид-19 цар тахлын үр нөлөөг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын зүгээс 2020, 2021 онд ажил олгогч болон 
ажилтны төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлд хөнгөлөлт үзүүлсэн нь тэтгэврийн зардалд урт хугацаанд нөлөөлөхгүй. 
2020 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны хооронд албан журмын нийгмийн даатгалд хамрагдсан хувийн 
хэвшлийн ажиллагсдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс төлсөн. 2020 оны 10 дугаар сарын 1-нээс 2021 оны 6 дугаар 
сарын 30-ны хооронд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэсэгчлэн хөнгөлж, тэтгэврийн-бус даатгалын шимтгэлийг төрөөс 
санхүүжүүлж, тэтгэврийн даатгалын 17 хувийн шимтгэлийн 7 хувийг (сайн дураар даатгалд хамрагдагсдын хувьд 11.5 хувийн 
шимтгэлийн 3–6.5 хувийг) төлж, хэсэгчилсэн хөнгөлөлт үзүүлсэн. 

Тэтгэвэрт зарцуулах төсвийн зардлын өсөлтийг 
хэд хэдэн шалтгаанаар тайлбарлаж болно. 
Үүнд: 
• Шимтгэлийн хувь хэмжээ 17 хувь (хувиараа 

хөдөлмөр эрхлэгчийн хувьд 13.5 хувь) 
байгаа нь тэтгэврийн зардлыг нөхөхөд  
хангалттай биш байна.46 

• Засгийн газар тэтгэврийн хэмжээ болон 
тэтгэврийн доод хэмжээг удаа дараа 
нэмэгдүүлж, ажилласан жил, шимтгэл 
төлсөн хугацааг нөхөн тооцох арга хэмжээг 
хоёр удаа хэрэгжүүлснээр тэтгэвэр 
авагчдын тоо нэмэгдсэн. 

• Тэтгэвэрт гарах нас харьцангуй эрт, нөгөө 
талаас тэтгэврийн наснаас хойших дундаж 
наслалт нэмэгдсээр байгаа ч тэтгэврийн нас 
харьцангуй доогуур хэвээр байна. 
Цаашилбал, Засгийн газар 2017 онд 
малчдын тэтгэврийн насыг наашлуулж, 
тодорхой ажил мэргэжил, хөдөлмөрийн 
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нөхцөлд ажиллагсад болон дөрөв ба 
түүнээс дээш хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн 

тэтгэвэрт эрт гарах насыг хэвээр үлдээсэн 
(Зураг II.7).  

A3. Саяхан тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлсэн нь төлсөн шимтгэл болон авах 
тэтгэвэр хоорондын уялдаа холбоо, төсвийн тогтвортой байдлыг улам бүр 
сулруулав

Саяхан хэрэгжүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ нь төлсөн шимтгэл 
болон авах тэтгэвэр хоорондын хамаарлыг 
улам сулруулсан. Тэтгэврийн доод хэмжээг 
2022 оны 2 дугаар сараас эхлэн нэмэгдүүлсэн 
арга хэмжээ нь хамгийн бага болон хамгийн 
өндөр хэмжээгээр тэтгэвэр авч байсан ахмад 
настнуудад илүү өгөөжтэй (нэмэгдсэн мөнгөн 

дүнгээрээ) шийдвэр болсон. Энэ арга  
хэмжээний дараа бүрэн тэтгэврийн доод 
хэмжээгээр тэтгэвэр авагчдын эзлэх хувь 52-
оос   78, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод 
хэмжээгээр тэтгэвэр авагчдын эзлэх хувь 85-
аас  98 хувьд болж өссөн байна. Ийнхүү 
шимтгэл тооцсон цалин, орлогын хэмжээ  хэд 
байснаас үл хамаарч тэтгэвэр авагчдын 

 
Зураг II.6. Өнөөгийн тогтолцоог санхүүжүүлэх татаасны хэмжээ цаашид өсөн нэмэгдэхээр байна. 
Хуваарилалтын тогтолцоо бүхий тэтгэврийн даатгалын сангийн тэнцлийг хангахад шаардагдах улсын төсвийн дэмжлэгийн 
ДНБ-д эзлэх % 

  
Эх сурвалж: Тэтгэврийн шинэчлэлийн хувилбаруудыг тооцоолох арга хэрэгсэл (PROST) ашигласан тооцоолол, 2019.  
Тэмдэглэл: Өнөөгийн тогтолцооны тухайд (суурь үзүүлэлт), тэтгэврийн доод хэмжээ ба тэтгэврийн хэмжээг дундаж цалин, 
хөлсний өсөлтөөр индексжүүлэн нэмэгдүүлсэн; хуваарилалтын тогтолцоонд бүх даатгуулагчдыг буюу 1979 ба түүнээс хойш 
төрсөн даатгуулагчдыг оролцуулж тооцов. Энэ тооцооллын үр дүн ХНДТ-ны тухайд хийсэн тооцооллын үр дүнтэй ойролцоо 
гарсан.   

 
Зураг II.7. Дундаж наслалт нэмэгдсээр байгаа ч тэтгэврийн нас өөрчлөгдөөгүй байна.  

 

Эх сурвалж: ЭЗХАХБ, Тэтгэврийг тольдохуй–2021: ЭЗХАХБ ба Их 20 орнуудын үзүүлэлтүүд. 
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дийлэнх нь баталгаат доод хэмжээгээр тэтгэвэр 
авдаг болсон гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл, энэхүү 
арга хэмжээний үр дагаварт даатгуулагчдын 
дөрөвний гурав орчим нь өмнө нь хэр 
хэмжээний цалин, орлогоос шимтгэл тооцуулан 
төлж байснаас үл хамааран нэг ижил түвшний 
тэтгэвэр авдаг болсон байна. 

Тэтгэвэр, тэтгэврийн доод хэмжээг нэг 
удаагийн арга хэмжээгээр буюу системгүй 
нэмдэг байдал нь төсвийн зардлыг гэнэт, 
төлөвлөлтгүй нэмэгдүүлж, ажил эрхлэгчид 
болон тэтгэвэр авагчдын хувьд тодорхойгүй 
байдлыг үүсгэдэг. 2022 онд тэтгэврийн доод 
хэмжээг өсгөж, тэтгэврийг 15 хувиар 
нэмэгдүүлснээр 2022 оны төсвийн зардлыг 
ДНБ-ний 1.5 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр 
нэмэгдүүлсэн бөгөөд үүний үр дүнд нь 
ирээдүйн тэтгэврийн зардал улам тэлэхээр 
байна. Үнэн хэрэгтээ эдгээр зардал нь Зураг 
II.6-д үзүүлсэнчлэн, аль хэдийнээ тогтворгүй 
болсон тэтгэврийн зардлыг улам л ихэсгэнэ. 
Хэрэглээний үнийн өсөлт зэрэг нийтээр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн индекстэй уялдуулж, 
харьцангуй тогтвортой, урьдчилан таамаглах 
боломжтой байдлаар тэтгэврийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэхийн оронд тэтгэврийг гэнэт, огцом 
өсгөдөг явдал Монголд хэвийн үзэгдэл болсон 
байна. Тухайлбал, 2012 онд тэтгэврийн доод 

хэмжээг 70 гаруй хувиар, хувь тэнцүүлсэн 
тэтгэврийн доод хэмжээг  100 гаруй хувиар 
нэмэгдүүлж байсан. Гэтэл, хөгжингүй орнууд 
тэтгэвэр, тэтгэврийн доод хэмжээгээ инфляци 
эсвэл цалингийн өсөлт, эсвэл эдгээрийг 
хослуулсан  индексээр автоматаар нэмэгдүүлэх 
аргыг хэрэглэдэг, ингэснээр тэтгэвэртэй 
холбоотой тодорхойгүй байдлыг бууруулж, 
тэтгэврийн орлогын худалдан авах чадварыг 
хадгалж, тэтгэвэр нэмэх асуудлыг жил бүр 
судалж шийдвэрлэх шаардлага, улс төрийн 
нөлөөнөөс ангид болгодог. 

Даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацаанаас 
хамаарч гурван төрлийн доод тэтгэврийн аль 
нэгийг авах эрх үүсдэг47. Бүрэн тэтгэврийн ба 
хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээг тухай 
бүр  нэмэгдүүлж шинэчилдэг. Түүнчлэн, бүрэн 
тэтгэвэр (ба бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ)  нь 
шимтгэл төлсөн  жил, тэтгэврийн  насны аль 
алинтай нь уялдаатай байдаг. Шимтгэл төлсөн 
байх хугацаанд тавигдах шаардлага харилцан 
адилгүй, тэтгэврийн нас олон ялгаатай,  
тэтгэврийн доод хэмжээ ч бас ялгаатай зэргээр 
тэтгэврийн тогтолцоонд адилгүй олон 
шаардлага үйлчилж байгаа нь даатгуулагч илүү 
олон жил ажиллан, нийгмийн даатгалын 
шимтгэл төлөх сонирхлыг нь өдөөхгүй байна. 
(Хүснэгт II.1) 

A4. Параметруудад өөрчлөлт оруулснаар төсвийн зардлыг бууруулах боломжтой

Хэд хэдэн параметрийг өөрчилснөөр 
тэтгэврийн өнөөгийн тогтолцооны санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг сайжруулах боломжтой 
(Зураг II.8).  Дор дурдсан параметрийн 
шинэчлэл нь төсвийн зардлын өсөлтийг 
бууруулахын зэрэгцээ тэтгэврийн тогтолцоог 
илүү шударга, тэтгэврийн хувь хэмжээг 
урьдчилан таамаглах боломжтой болгоно. Үүнд:  

Нэгдүгээрт, тэтгэвэр ба тэтгэврийн доод 
хэмжээг инфляцтай уялдуулан автоматаар 
индексжүүлбэл цалингийн өсөлтөөр 
индексжүүлсэн суурь үзүүлэлттэй харьцуулахад 
улсын төсвийн татаасыг 2050 он гэхэд 

 
47 Тухайлбал, (i) 10-аас доош жил шимтгэл төлсөн бол нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авна (төсвөөс санхүүждэг); (ii) 10-20 жил 
шимтгэл төлсөн бол хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр эсвэл хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг доод хэмжээгээр (хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний 50 хувиас багагүй) авах эрх үүснэ; (iii) 20-иос дээш жил шимтгэл төлсөн бол бүрэн тэтгэвэр буюу бүрэн тэтгэврийг 
доод хэмжээгээр (хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75 хувиас багагүй) тэтгэвэр авах эрх үүснэ. Дэлгэрэнгүйг хавсралтын 
A.II.1 хүснэгтээс үзнэ үү. 

ойролцоогоор ДНБ-ий 6 хувьтай тэнцэх 
хэмжээгээр бууруулах боломж олгоно. 
Хэрэглээний үнийн өсөлттэй уясан автомат 
индексжүүлэлт нь тэтгэврийн хэмжээг 
урьдчилан таамаглах боломжоор хангах хэдий 
ч цаг хугацаа улиран өнгөрөхийн хэрээр  
даатгуулагчийн анх тэтгэвэр тогтоолгох үеийн 
цалин, орлогын  орлолтын түвшин  аажмаар 
буурахад хүргэнэ.  

Хоёрдугаарт, тэтгэвэрт гарах насыг 65 нас 
хүртэл аажмаар нэмэгдүүлж, эрт тэтгэвэрт 
гарах тохиолдолд тэтгэврийн хэмжээг актуар 
тооцооллын дагуу бууруулж тогтоовол, 2050 он 
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дийлэнх нь баталгаат доод хэмжээгээр тэтгэвэр 
авдаг болсон гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл, энэхүү 
арга хэмжээний үр дагаварт даатгуулагчдын 
дөрөвний гурав орчим нь өмнө нь хэр 
хэмжээний цалин, орлогоос шимтгэл тооцуулан 
төлж байснаас үл хамааран нэг ижил түвшний 
тэтгэвэр авдаг болсон байна. 

Тэтгэвэр, тэтгэврийн доод хэмжээг нэг 
удаагийн арга хэмжээгээр буюу системгүй 
нэмдэг байдал нь төсвийн зардлыг гэнэт, 
төлөвлөлтгүй нэмэгдүүлж, ажил эрхлэгчид 
болон тэтгэвэр авагчдын хувьд тодорхойгүй 
байдлыг үүсгэдэг. 2022 онд тэтгэврийн доод 
хэмжээг өсгөж, тэтгэврийг 15 хувиар 
нэмэгдүүлснээр 2022 оны төсвийн зардлыг 
ДНБ-ний 1.5 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр 
нэмэгдүүлсэн бөгөөд үүний үр дүнд нь 
ирээдүйн тэтгэврийн зардал улам тэлэхээр 
байна. Үнэн хэрэгтээ эдгээр зардал нь Зураг 
II.6-д үзүүлсэнчлэн, аль хэдийнээ тогтворгүй 
болсон тэтгэврийн зардлыг улам л ихэсгэнэ. 
Хэрэглээний үнийн өсөлт зэрэг нийтээр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн индекстэй уялдуулж, 
харьцангуй тогтвортой, урьдчилан таамаглах 
боломжтой байдлаар тэтгэврийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэхийн оронд тэтгэврийг гэнэт, огцом 
өсгөдөг явдал Монголд хэвийн үзэгдэл болсон 
байна. Тухайлбал, 2012 онд тэтгэврийн доод 

хэмжээг 70 гаруй хувиар, хувь тэнцүүлсэн 
тэтгэврийн доод хэмжээг  100 гаруй хувиар 
нэмэгдүүлж байсан. Гэтэл, хөгжингүй орнууд 
тэтгэвэр, тэтгэврийн доод хэмжээгээ инфляци 
эсвэл цалингийн өсөлт, эсвэл эдгээрийг 
хослуулсан  индексээр автоматаар нэмэгдүүлэх 
аргыг хэрэглэдэг, ингэснээр тэтгэвэртэй 
холбоотой тодорхойгүй байдлыг бууруулж, 
тэтгэврийн орлогын худалдан авах чадварыг 
хадгалж, тэтгэвэр нэмэх асуудлыг жил бүр 
судалж шийдвэрлэх шаардлага, улс төрийн 
нөлөөнөөс ангид болгодог. 

Даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацаанаас 
хамаарч гурван төрлийн доод тэтгэврийн аль 
нэгийг авах эрх үүсдэг47. Бүрэн тэтгэврийн ба 
хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээг тухай 
бүр  нэмэгдүүлж шинэчилдэг. Түүнчлэн, бүрэн 
тэтгэвэр (ба бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ)  нь 
шимтгэл төлсөн  жил, тэтгэврийн  насны аль 
алинтай нь уялдаатай байдаг. Шимтгэл төлсөн 
байх хугацаанд тавигдах шаардлага харилцан 
адилгүй, тэтгэврийн нас олон ялгаатай,  
тэтгэврийн доод хэмжээ ч бас ялгаатай зэргээр 
тэтгэврийн тогтолцоонд адилгүй олон 
шаардлага үйлчилж байгаа нь даатгуулагч илүү 
олон жил ажиллан, нийгмийн даатгалын 
шимтгэл төлөх сонирхлыг нь өдөөхгүй байна. 
(Хүснэгт II.1) 

A4. Параметруудад өөрчлөлт оруулснаар төсвийн зардлыг бууруулах боломжтой

Хэд хэдэн параметрийг өөрчилснөөр 
тэтгэврийн өнөөгийн тогтолцооны санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг сайжруулах боломжтой 
(Зураг II.8).  Дор дурдсан параметрийн 
шинэчлэл нь төсвийн зардлын өсөлтийг 
бууруулахын зэрэгцээ тэтгэврийн тогтолцоог 
илүү шударга, тэтгэврийн хувь хэмжээг 
урьдчилан таамаглах боломжтой болгоно. Үүнд:  

Нэгдүгээрт, тэтгэвэр ба тэтгэврийн доод 
хэмжээг инфляцтай уялдуулан автоматаар 
индексжүүлбэл цалингийн өсөлтөөр 
индексжүүлсэн суурь үзүүлэлттэй харьцуулахад 
улсын төсвийн татаасыг 2050 он гэхэд 

 
47 Тухайлбал, (i) 10-аас доош жил шимтгэл төлсөн бол нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авна (төсвөөс санхүүждэг); (ii) 10-20 жил 
шимтгэл төлсөн бол хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр эсвэл хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг доод хэмжээгээр (хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний 50 хувиас багагүй) авах эрх үүснэ; (iii) 20-иос дээш жил шимтгэл төлсөн бол бүрэн тэтгэвэр буюу бүрэн тэтгэврийг 
доод хэмжээгээр (хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75 хувиас багагүй) тэтгэвэр авах эрх үүснэ. Дэлгэрэнгүйг хавсралтын 
A.II.1 хүснэгтээс үзнэ үү. 

ойролцоогоор ДНБ-ий 6 хувьтай тэнцэх 
хэмжээгээр бууруулах боломж олгоно. 
Хэрэглээний үнийн өсөлттэй уясан автомат 
индексжүүлэлт нь тэтгэврийн хэмжээг 
урьдчилан таамаглах боломжоор хангах хэдий 
ч цаг хугацаа улиран өнгөрөхийн хэрээр  
даатгуулагчийн анх тэтгэвэр тогтоолгох үеийн 
цалин, орлогын  орлолтын түвшин  аажмаар 
буурахад хүргэнэ.  

Хоёрдугаарт, тэтгэвэрт гарах насыг 65 нас 
хүртэл аажмаар нэмэгдүүлж, эрт тэтгэвэрт 
гарах тохиолдолд тэтгэврийн хэмжээг актуар 
тооцооллын дагуу бууруулж тогтоовол, 2050 он 
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гэхэд төсвийн татаасыг ДНБ-ний 3 хувьтай 
тэнцэх хэмжээгээр бууруулах боломжтой.  

Зураг II.8. Параметрийн шинэчлэл санхүүгийн тогтвортой байдлыг сайжруулахад тусална 
Суурь түвшин болон шинэчлэлийн хувилбаруудын 
санхүүжилтийн зөрүү (Хуваарилалтын тогтолцооны 
одоогийн тэнцлийн ДНБ-нд эзлэх хувь)  

  

Хувилбаруудын тайлбар:  
Үндсэн арга хэмжээ –Тэтгэврийн доод хэмжээ болон 
тэтгэврийн хэмжээг хамрах хугацааны дундаж цалингийн 
өсөлтөөр индексжүүлсэн.  ХНДТ-ны хувьд тооцоолсон үр дүн 
ойролцоо байсан тул цалинд суурилсан хуваарилалтын 
тогтолцоонд бүх даатгуулагч, үүнд 1979 он болон түүнээс 
хойш төрсөн даатгуулагчдыг хамруулж тооцоолсон. 
Үнийн өсөлтөөр индексжүүлэлт – Тэтгэврийн доод хэмжээ 
болон тэтгэврийн хэмжээг өмнөх жилийн хэрэглээний үнийн 
өсөлтөөр индексжүүлсэн.   
Тэтгэврийн нас – Тэтгэвэр тогтоолгох насыг эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн хувьд нэгэн ижил 65 нас хүртэл жил тутам 
гурван сараар нэмэгдүүлж, тэтгэвэрт эрт гарах тохиолдолд 
тэтгэврийн хэмжээг актуар тооцооллын дагуу бууруулж 
тооцсон.  
Шимтгэлийн хувь хэмжээ – 2022 оноос эхлэн 2 жилийн 
хугацаанд тэтгэврийн албан журмын даатгалын шимтгэлийг 
2.0 хувиар  нэмэгдүүлсэн. Сайн дурын даатгалын шимтгэлийг 
ч мөн энэ зарчмаар нэмэгдүүлсэн.   
Багц хувилбар– Шинэчлэлийн дээрх дөрвөн арга хэмжээ 
төдийгүй тэтгэвэр тогтооход баримтлах цалин хөлсний 
дунджийг тооцох суурь хугацааг долоогоос 10 жил болгон 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээг багтаасан хувилбар. 

Эх сурвалж: PROST тооцоолол, 2019.  
Тэмдэглэл: Хувилбарууд нь тэтгэврийн доод хэмжээг 2022 онд нэлээд хэмжээгээр нэмэгдүүлснээс үүссэн нөхцөл байдлыг 
(тэтгэврийн зардлыг ДНБ-ий 1.5 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн) тусгаагүй.  2022 оноос хойш тэтгэврийн зардлын 
хэмжээ улам нэмэгдэх магадлалтай.  

Гуравдугаарт, шимтгэлийн хувь хэмжээг 
аажмаар нэмэгдүүлбэл төсвийн зардлыг 
бууруулах боломжтой. Монгол Улсын эдийн 
засаг тогтворжиж, Ковид-19 цар тахлын өмнөх 
үеийн өсөлтийн замд эргэн орсны дараа ажил 
олгогч ба ажилтны зүгээс нийгмийн даатгалын 
санд төлдөг шимтгэлийн нийлбэр хувь хэмжээг  
1994-2008 оны түвшинд хүргэх буюу 19 хувь 
болгож нэмэгдүүлбэл төсвийн зардлыг 
бууруулах боломжтой.  

Дөрөвдүгээрт, хэдийгээр төсвийн зардалд 
бараг нөлөө үзүүлэхгүй ч, тэтгэвэр бодоход 
баримтлах цалин хөлс, түүнтэй адилтгах 
орлогын дунджийг тооцох суурь хугацааг 
уртасгаж, хамрах хугацааны цалин хөлсийг 
итгэлцүүрээр нэмэгдүүлж тооцдог болбол 
тогтолцооны тэгш шударга зарчмыг хангана. 
Энэ нь даатгуулагч олон жил шимтгэл төлөхийг 
дэмжин урамшуулах, даатгуулагчдын насны 
бүлгүүдийн тухайд тэгш шударга нөхцөлийг 
хангах, ялангуяа сайн дурын даатгалд 

хамрагдагч зөвхөн тэтгэвэр тогтоолгохын 
өмнөх 7 жилийн хугацаанд цалин, орлогоо 
өсгөн мэдүүлж шимтгэл төлөх замаар өндөр 
тэтгэвэр тогтоолгож буй хандлагыг хязгаарлах 
ач холбогдолтой.   

Тавдугаарт, тэтгэвэр бодох хувь хэмжээг 
шимтгэл төлсөн жил бүрт жигд тооцвол 
даатгуулагч олон жил ажиллан шимтгэл 
төлөхийг урамшуулах хөшүүрэг болно. 
Өнөөдрийн байдлаар тэтгэвэр бодох хувь 
хэмжээг даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн нийт 
хугацааны эхний 20-25 жилийн хувьд 45 
хувиар (жилд 2.25 хувь), харин түүнээс хойших 
жил тутамд  1.5 хувиар боддог. Үүний оронд 
тэтгэвэр бодох хувь хэмжээг шимтгэл төлсөн 
жил тутамд ижил хувиар, тухайлбал жил тутамд 
2 хувиар тооцдог болбол даатгуулагч илүү олон 
жил ажиллаж, шимтгэл төлөх хөшүүргийг бий 
болгоно.    

Засгийн газар тэтгэвэр болон нийгмийн 
даатгалтай холбоотой хуулиудын шинэчилсэн 
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найруулгын төслийг УИХ-д өргөн бариад байна 
(Шигтгээ II.2). Тэтгэврийн хэмжээг хэрэглээний 
үнийн индекс (ХҮИ)-ээр автоматаар 
нэмэгдүүлэхээр хуулийн төсөлд тусгагдсан нь 
зардлын өсөлтийг бууруулахад тустай. Гэсэн 
хэдий ч, уг хуулийн төсөл нь тэтгэврийн 
даатгалын сангийн тогтвортой байдалд тулгарч 
буй голлох бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх 
чиглэлээр, тухайлбал, тэтгэврийн нас, 
шимтгэлийн хувь хэмжээ зэрэг параметрийн 
шинэчлэлийг хангалттай хэрэгжүүлэхээр 
тусгаагүй байна. Түүнчлэн, нэрийн дансны 

хуримтлалд тооцох хийсвэр хүүний хувь 
хэмжээ, тэтгэврийн нэрийн дансанд 
хуримтлагдсан хөрөнгийн өгөөжийн хувь 
хэмжээг хэрхэн тогтоохыг нарийвчилж 
зохицуулаагүй, “суурь тэтгэвэр”-ийн 
параметрууд тодорхойгүй, үзэмжээр 
шийдэхээр  тусгагдсан байна. Мөн хуулийн 
төсөл нь ХНДТ-ны схемийн дагуу 1979 он ба 
түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчийн 
тэтгэврийн хувь хэмжээ огцом буурах асуудлыг 
шийдэж чадаагүй байна.  

B. Шинээр нэвтрүүлэхээр сэдэж буй тогтолцооны ашиг тус болон хүндрэл 
бэрхшээл: Шимтгэлд суурилсан бүрэн хуримтлалын тогтолцоо (ШСБХТ) 

B1. ШСБХТ-ны боломжит зорилтууд – Монгол Улс харгалзан үзвэл зохих сургамж 

Шимтгэлд суурилсан бүрэн хуримтлалын 
тогтолцоо нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 
санд төвлөрүүлж, даатгуулагчийг тэтгэвэрт 
гарах хүртэл нь хуримтлуулах хадгаламжийн 
схем юм. (Шигтгээ II.3). ШСБХТ-г нэвтрүүлэх 

шийдвэр нь төсвийн даацад нөлөөлөхүйц,  
бодлогын цогц, чухал шийдэл шаардах 
төдийгүй тэтгэврийн зохистой хэмжээнд  

Шигтгээ II.2. УИХ-д өргөн барьсан тэтгэвэртэй холбоотой хуулийн төслүүд 

УИХ-д өргөн барьсан хуулийн төслүүдэд дараах заалтууд тусгагджээ. Үүнд:  
• Нийгмийн даатгалын тухай ерөнхий хуулийн төсөлд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 

өөрчлөөгүй үлдээсэн. 
• Тэтгэврийн хэмжээг хэрэглээний үнийн индекстэй уяж, автоматаар индексжүүлэхээр заасан ч, тэтгэврийн 

доод хэмжээг нэмэгдүүлэх аргачлалыг системчлээгүй.  
• Тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсгэхдээ тэтгэврийн нас ба шимтгэл төлсөн байх хугацааг зэрэгцээ шалгуур болгосон 

хэвээр байна. Шимтгэл төлсөн байх хугацааг аажмаар нэмэгдүүлэх шаардлагыг хангасан даатгуулагчийн 
тэтгэвэрт гарах  насыг өөрчлөөгүй.  

• Хөдөлмөрийн хүнд, хатуу нөхцөлд ажиллагсад тэтгэврийн наснаас 10 жилийн өмнө тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй  
байсныг аажмаар нэмэгдүүлэн 5 жилийн өмнө тэтгэвэрт гардаг болгохоор заасан. Гэвч  эрт тэтгэвэрт гарах 
эрх үүсгэдэг зарим  бусад мэргэжлийнхний тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх талаар ямар нэгэн өөрчлөлт санал 
болгоогүй.  

• Тэтгэвэр тогтооход баримтлах цалин, орлогын дунджийг тооцох суурь хугацааг 7 жил байгааг аажмаар 
нэмэгдүүлэн 10 жил болгохоор тусгасан.   

• Тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ шимтгэл төлсөн хугацаанаас хамаарч жигд биш байгааг өөрчилж, шимтгэл 
төлсөн жил тутамд 2 хувиар тооцохоор тусгасан (1979 оноос өмнө төрсөн даатгуулагчийн хувьд). 

• “Суурь тэтгэвэр” олгохоор тусгасан хэдий ч уг тэтгэврийн параметруудын талаар огт тусгаагүй.  
• ХНДТ-д 1979 он ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчдыг хамруулснаар тэдний тэтгэврийн орлолтын түвшин 

эрс буурахаар байгаа асуудлыг шийдвэрлээгүй (Зураг II.5). 
• Нэрийн дансанд тооцох хийсвэр хүүг тодорхой заасан өмнөх зохицуулалтыг халж, хүүний хувь хэмжээг тухай 

бүр  тогтоохоор тусгасан.  Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжид зааснаар хийсвэр нэрийн 
дансны үлдэгдэлд тооцох хүүний хувь хэмжээ нь цалин хөлсний сүүлийн гурван жилийн өсөлтийн дундаж 
илэрхийллээр тогтоогдож буй.  

• Хуулийн төсөлд  тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 1 хувийг хуримтлалын нэрийн дансанд шилжүүлэхээр 
заасан ч, хуримтлалын дансыг хөрөнгөжүүлэх арга замыг тусгаагүй, хөрөнгөжүүлэлт ба тэтгэврийн  уялдааг 
тодорхойлж өгөөгүй.  
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найруулгын төслийг УИХ-д өргөн бариад байна 
(Шигтгээ II.2). Тэтгэврийн хэмжээг хэрэглээний 
үнийн индекс (ХҮИ)-ээр автоматаар 
нэмэгдүүлэхээр хуулийн төсөлд тусгагдсан нь 
зардлын өсөлтийг бууруулахад тустай. Гэсэн 
хэдий ч, уг хуулийн төсөл нь тэтгэврийн 
даатгалын сангийн тогтвортой байдалд тулгарч 
буй голлох бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх 
чиглэлээр, тухайлбал, тэтгэврийн нас, 
шимтгэлийн хувь хэмжээ зэрэг параметрийн 
шинэчлэлийг хангалттай хэрэгжүүлэхээр 
тусгаагүй байна. Түүнчлэн, нэрийн дансны 

хуримтлалд тооцох хийсвэр хүүний хувь 
хэмжээ, тэтгэврийн нэрийн дансанд 
хуримтлагдсан хөрөнгийн өгөөжийн хувь 
хэмжээг хэрхэн тогтоохыг нарийвчилж 
зохицуулаагүй, “суурь тэтгэвэр”-ийн 
параметрууд тодорхойгүй, үзэмжээр 
шийдэхээр  тусгагдсан байна. Мөн хуулийн 
төсөл нь ХНДТ-ны схемийн дагуу 1979 он ба 
түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчийн 
тэтгэврийн хувь хэмжээ огцом буурах асуудлыг 
шийдэж чадаагүй байна.  

B. Шинээр нэвтрүүлэхээр сэдэж буй тогтолцооны ашиг тус болон хүндрэл 
бэрхшээл: Шимтгэлд суурилсан бүрэн хуримтлалын тогтолцоо (ШСБХТ) 

B1. ШСБХТ-ны боломжит зорилтууд – Монгол Улс харгалзан үзвэл зохих сургамж 

Шимтгэлд суурилсан бүрэн хуримтлалын 
тогтолцоо нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 
санд төвлөрүүлж, даатгуулагчийг тэтгэвэрт 
гарах хүртэл нь хуримтлуулах хадгаламжийн 
схем юм. (Шигтгээ II.3). ШСБХТ-г нэвтрүүлэх 

шийдвэр нь төсвийн даацад нөлөөлөхүйц,  
бодлогын цогц, чухал шийдэл шаардах 
төдийгүй тэтгэврийн зохистой хэмжээнд  

Шигтгээ II.2. УИХ-д өргөн барьсан тэтгэвэртэй холбоотой хуулийн төслүүд 

УИХ-д өргөн барьсан хуулийн төслүүдэд дараах заалтууд тусгагджээ. Үүнд:  
• Нийгмийн даатгалын тухай ерөнхий хуулийн төсөлд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 

өөрчлөөгүй үлдээсэн. 
• Тэтгэврийн хэмжээг хэрэглээний үнийн индекстэй уяж, автоматаар индексжүүлэхээр заасан ч, тэтгэврийн 

доод хэмжээг нэмэгдүүлэх аргачлалыг системчлээгүй.  
• Тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсгэхдээ тэтгэврийн нас ба шимтгэл төлсөн байх хугацааг зэрэгцээ шалгуур болгосон 

хэвээр байна. Шимтгэл төлсөн байх хугацааг аажмаар нэмэгдүүлэх шаардлагыг хангасан даатгуулагчийн 
тэтгэвэрт гарах  насыг өөрчлөөгүй.  

• Хөдөлмөрийн хүнд, хатуу нөхцөлд ажиллагсад тэтгэврийн наснаас 10 жилийн өмнө тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй  
байсныг аажмаар нэмэгдүүлэн 5 жилийн өмнө тэтгэвэрт гардаг болгохоор заасан. Гэвч  эрт тэтгэвэрт гарах 
эрх үүсгэдэг зарим  бусад мэргэжлийнхний тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх талаар ямар нэгэн өөрчлөлт санал 
болгоогүй.  

• Тэтгэвэр тогтооход баримтлах цалин, орлогын дунджийг тооцох суурь хугацааг 7 жил байгааг аажмаар 
нэмэгдүүлэн 10 жил болгохоор тусгасан.   

• Тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ шимтгэл төлсөн хугацаанаас хамаарч жигд биш байгааг өөрчилж, шимтгэл 
төлсөн жил тутамд 2 хувиар тооцохоор тусгасан (1979 оноос өмнө төрсөн даатгуулагчийн хувьд). 

• “Суурь тэтгэвэр” олгохоор тусгасан хэдий ч уг тэтгэврийн параметруудын талаар огт тусгаагүй.  
• ХНДТ-д 1979 он ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчдыг хамруулснаар тэдний тэтгэврийн орлолтын түвшин 

эрс буурахаар байгаа асуудлыг шийдвэрлээгүй (Зураг II.5). 
• Нэрийн дансанд тооцох хийсвэр хүүг тодорхой заасан өмнөх зохицуулалтыг халж, хүүний хувь хэмжээг тухай 

бүр  тогтоохоор тусгасан.  Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжид зааснаар хийсвэр нэрийн 
дансны үлдэгдэлд тооцох хүүний хувь хэмжээ нь цалин хөлсний сүүлийн гурван жилийн өсөлтийн дундаж 
илэрхийллээр тогтоогдож буй.  

• Хуулийн төсөлд  тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 1 хувийг хуримтлалын нэрийн дансанд шилжүүлэхээр 
заасан ч, хуримтлалын дансыг хөрөнгөжүүлэх арга замыг тусгаагүй, хөрөнгөжүүлэлт ба тэтгэврийн  уялдааг 
тодорхойлж өгөөгүй.  

Тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн тогтвортой байдал 
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нөлөөлөхүйц шийдвэр  юм.48 Төсвийн зардал, 
эрсдэл, интститутын шаардлага зэргийг 
харгалзан үзсэний үндсэн дээр ШСБХТ-ны 
бодлогын  зорилтуудыг маш тодорхой 
томьёолох нь чухал. 

Тэтгэврийн хуваарилалтын тогтолцооноос 
ШСБХТ-нд бүрэн шилжсэн эсвэл холимог 
системд шилжсэн улс орнууд хэсэг хугацааны 
дараа ШСБХТ-ндоо залруулга хийж, эсвэл 
хуваарилалтын тогтолцоо руугаа бүрмөсөн 
эргэж буцсан байдаг.  Зүүн Европ, Төв Азийн 
ихэнх орнууд “цалинд суурилсан 
хуваарилалтын тогтолцоо”-ноос ШСБХТ-нд 
хэсэгчлэн шилжих, эсвэл хуримтлалын 
давхарга нэвтрүүлэх замаар “холимог” 
хэлбэрийн шилжилт хийж, хуваарилалтын 
болон хуримтлалын тогтолцооны аль алинаас  
тэтгэвэр боддог системийг хөгжүүлсэн. 2008-
2011 оны дэлхийн эдийн засгийн хямралын 
өмнө болон хямралын үеэр зарим улс орон 
ШСБХТ-оос бүрмөсөн эсвэл хэсэгчлэн 
татгалзаж, эсвэл тогтолцоондоо томоохон 
өөрчлөлт хийсэн. Тухайлбал, Унгар, Аргентин 
улсууд ШСБХТ-ноос бүрмөсөн татгалзаж, 
Польш улс хуримтлалын баганаа ихээхэн 
хэмжээгээр хумьж, Төв ба Зүүн Европын 
долоон улс ШСБХТ-ндоо томоохон өөрчлөлт 
хийсэн (Хүснэгт A.II.2-ыг үзнэ үү).  

Даатгуулагчийн хүртэх өгөөжийг (улмаар  
тэтгэврийн зохистой хэмжээг) нэмэгдүүлэхэд 
тулгардаг гол сорилт бэрхшээлийг шийдэхийн 
тулд ШСБХТ-ны хөрөнгө оруулалтын багцыг 

оновчтойгоор төрөлжүүлэх шаардлагатай 
байдаг. Засгийн газрын бонд болон үнэт цаасны 
жижиг зах зээлтэй Монгол улсын хувьд энэ 
шаардлагыг хангахад амаргүй байх болно. 

Хуваарилалтын тогтолцооноос ШСБХТ-нд 
шилжихэд ихээхэн хэмжээний төсвийн зардал 
шаардагдана.  Засгийн газар эдүгээ тэтгэвэр 
авч буй ахмадуудын тэтгэврийг үргэлжлүүлж 
олгохын зэрэгцээ, даатгуулагчдын шимтгэлийн 
орлогыг хуримтлалын данс руу шилжүүлсэн 
хэмжээгээр шимтгэлийн орлогоо алдана.49 
Шимтгэлийн алдагдсан орлогыг нөхөхийн тулд 
Засгийн газар 30 гаруй жилийн туршид 
шилжилтийн зардлыг санхүүжүүлэх 
шаардлагатай болно. Эдгээр таамаглалд 
үндэслэн тооцвол, бүрэн хуримтлалын 
тогтолцоонд зориулах төсвийн  татаасны 
хэмжээ хуваарилалтын тогтолцоог дэмжих 
татаасны хэмжээнээс илүү давж гарах бөгөөд 
хуримтлалын тогтолцоо 2055 оноос  бие даах 
үеэс эхлэн улсын төсвийн татаасны хэмжээ 
хуваарилалтын тогтолцооныхтой харьцуулахад 
багасаж буурна. Шилжилтийн  зардлыг гол 
төлөв (i) төсвийн хүлээгдэж буй илүүдлээс 
тодорхой хувь хэмжээг хуваарилах, (ii) татвар 
нэмэх эсвэл зардлыг танах (хуваарилалтын 
тогтолцооны параметруудыг өөрчлөх замаар 
шилжилтийн тодорхой зардлыг бууруулах 
боломжтой) зэргээр санхүүжилтийн цоорхойг 
нөхдөг татварт-суурилсан арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх, (iii) өрийн хэрэгсэл гаргах  замаар 
санхүүжүүлдэг.50 

 

Шигтгээ II.3. ШСБХТ-ны зарчмууд, уг тогтолцоог Монгол улсад хөгжүүлэх боломжтой эсэх   

ШСБХТ ямар онцлогтой вэ? ШСБХТ-нд шилжсэн нөхцөлд хуримтлалын хөрөнгийг эрх бүхий аль нэг этгээд эсхүл 
сангийн менежерүүд удирдаж, үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Хэдийгээр олон хувилбар байж болох ч 
ерөнхийдөө бол ШСБХТ-ны санд оруулж, хуримтлагдсан бүх хөрөнгөөр гишүүдийн ирээдүйн үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор хөрөнгө оруулалт хийдэг. Эрсдэлийг ихэвчлэн даатгуулагч өөрөө үүрч, тэтгэврийн сан 
дахь хуримтлалаараа хийсэн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг (менежментийн болон захиргааны зардлыг хассаны 

 
48 Засгийн газар “Хуримтлалын нэгдсэн сан” байгуулах, уг санг ШСБХТ-ны үндэс болгон хөгжүүлэх хувилбарыг судалж байна 
(Шигтгээ А.2-ыг үзнэ үү). 
49 Шилжилтийн өндөр зардалтай тулгарсан улс орнууд одоогийн цалинд суурилсан хуваарилалтын санд төлөх  шимтгэлээс гадна 
бүрэн хуримтлалын дансанд зориулж нэмэлтээр шимтгэл хураах замаар ШСБХТ-г шилжих нэмэлт зардлыг санхүүжүүлж байсан.   
50 Ирээдүйн өв сангаас (ИӨС) нөөц хуваарилах хувилбарыг Засгийн газар санал болгож байсан бөгөөд энэ хувилбарыг тусад нь 
судлах шаардлагатай. Засгийн газар “Хүүхдийн мөнгө” хөтөлбөрийг ИӨС-гийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэснийг 
дурдах нь зүйтэй.   
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дараах) хүртдэг.51 Тэтгэврийг үе шаттайгаар бөөнөөр нь, эсхүл аннуит тэтгэвэр олгох гэсэн тэтгэвэр олголтын 
хэд хэдэн хувилбар байдаг. 

Бүрэн хуримтлалын тогтолцооноос тэтгэвэр тогтооход юуг харгалзан үздэг вэ? Даатгуулагчийн тэтгэврийг 
тогтоохдоо шимтгэл төлсөн түүх, хуримтлалын хөрөнгийн өгөөж ( менежмент, захиргааны зардлыг хассаны 
дараах), тэтгэвэр тогтоолгох насыг авч үздэг. Хэрвээ, тухайн даатгуулагчийн хөрөнгийн өгөөж нь цалин, хөлсний 
өсөлтөөс доогуур бол хуримтлалын данснаас авах тэтгэврийн хэмжээ (орлолтын түвшин) нь цалинд суурилсан 
хуваарилалтын тогтолцооноос олгох тэтгэврийн хэмжээнээс бага байх болно. Түүнчлэн, Монгол улсын хувьд 
хуваарилалтын санд төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээг даатгалын сангийн тогтвортой байдлыг хангахуйц түвшнээс 
доогуур тогтоосон тул бүрэн хуримтлалын зарчмыг хэрэгжүүлэх тохиолдолд тэтгэврийн орлолтын түвшин энэ 
шалтгааны улмаас бага байх болно. Санхүүгийн зах зээл жижиг, сул хөгжсөн улс орнууд дотооддоо хөрөнгө 
оруулалт хийвэл хуримтлалын бодит өгөөжийг өсгөх асуудал хүндрэлтэй байдаг. Тэтгэврийн сангийн хөрөнгөөр 
гадаадад хөрөнгө оруулалт хийе гэвэл гадаад дахь хөрөнгө оруулалтын удирдах чадавхитай байх шаардлагатай. 
Мөн, олон улс орнууд хөрөнгө оруулалтын захиргааны зардлыг бууруулахад томоохон сорилт бэрхшээлтэй 
тулгарч ирсэн.   

Монгол Улс бүрэн хуримтлалын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь зүйтэй юү? Монгол улсын одоогийн цалинд суурилсан 
хуваарилалтын тогтолцоотой харьцуулахад, ШСБХТ нь тэтгэврийн хэмжээг хөрөнгө оруулалтын өгөөжтэй 
холбох, ирээдүйд олгох тэтгэврийн зардлын зарим хэсгийг урьдчилан санхүүжүүлэх боломж олгох хэдий ч 
тэтгэвэртэй холбоотой олон төрлийн эрсдэлийг даатгуулагчид үүрүүлнэ. Даатгуулагчийн өнцгөөс авч үзвэл,  
бүрэн хуримтлалын тогтолцооноос авах тэтгэврийн “орлолтын түвшин” цалинд суурилсан хуваарилалтын 
тогтолцоотой харьцуулахад хамаагүй буурах магадлалтай.    

Монгол улс бүрэн хуримтлалын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь ашигтай юу? ШСБХТ-нд шилжихтэй холбогдон гарах 
нэмэлт зардлыг улсын төсвөөс 30 гаруй жилийн хугацаанд тасралтгүй санхүүжүүлэх шаардлага урган гарна. 
ШСБХТ-ны давуу тал болох өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх боломж олон жилийн дараа л биеллээ олно. 
Хэдийгээр сангийн удирдлагад байгаа хөрөнгийн цэвэр өгөөж цалингийн өсөлтөөс давах боломжтой ч 
(ингэснээр зах зээлийн хэрэгслээр дамжуулан тэтгэврийг хэсэгчлэн санхүүжүүлдэг), санхүүгийн зах зээл нь  
гүехэн, төгс бус байгаа Монгол улсын хувьд ийм боломжийг бүрдүүлэхэд хүндрэлтэй байх болно. 

Монгол улсад тэтгэврийн бүрэн хуримтлалын тогтолцоог хэрэгжүүлэх боломжтой юу? Уг системийг хэрэгжүүлэх 
боломж нь түүний дизайн буюу загвар, санхүүжилтийн стратеги, бусад хүчин зүйлсээс хамаарна. Хуримтлалын 
тогтолцоог нэвтрүүлэхээс өмнө институцийн хөгжлийн тодорхой шаардлага, нөхцөлийг бүрдүүлж болно. 
Жишээлбэл, уг схемийг сайн дурын, нэмэлт тэтгэврийн хэлбэрээр эхлүүлэх, эсвэл одоогийн тогтолцооноос  
хөрөнгө хуваарилах замаар биш харин нэмэлт шимтгэлээр (одоогийн шимтгэлээс гадна) санхүүжүүлэх замаар 
хэрэгжүүлж болно. Өөр нэг боломж нь, одоогийн хуваарилалтын тогтолцоонд төлж буй шимтгэлийн багахан хувь 
хэмжээг хуримтлалын санд шилжүүлж, хуримтлалын тогтолцоонд зөвхөн залуу насны бүлэгт хамаарах 
даатгуулагчдыг хамруулж, шимтгэл цуглуулах, өгөгдлийг удирдах, тэтгэвэр олгох одоогийн дэд бүтцэд 
тулгуурласан холимог тогтолцоог хөгжүүлж болох юм.  

Тиймээс, ШСБХТ-ны цар хүрээ, загвараас үл 
хамааран шилжилтийн зардлыг санхүүжүүлэх 
оновчтой стратегитай байх нь маш чухал. Хэрэв 
Монгол улсын бүх даатгуулагчийг цалинд 
суурилсан хуваарилалтын тогтолцооноос 
ШСБХТ руу нийтээр нь шилжүүлнэ гэвэл, үүнд 
шаардагдах шилжилтийн зардал буюу төсвийн 
нэмэлт дэмжлэг ДНБ-ний 2.5 орчим хувьтай 
тэнцэх болно. Энэ нь цалинд суурилсан 
хуваарилалтын тогтолцооны өнөөгийн зардал 
дээр нэмэлтээр шаардагдах төсвийн зардал юм. 

 
51 Зарим улс орнууд хуримтлалын дансны хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн доод түвшнийг баталгаажуулах замаар эрсдэлийг 
хазаарлах бодлого баримталдаг.   

Төсвийн өрийн удирдлагын оновчтой стратеги 
нь ШСБХТ-д шилжих үйл явцын салшгүй хэсэг 
байх учиртай. Уг стратегид Засгийн газрын 
бондын зах зээлийг хөгжүүлэх стратеги, түүний 
дотор ипотекийн зээлтэй холбоотой үнэт цаас 
(ипотекийн бонд, ипотекийн зээлээр 
баталгаажсан үнэт цаас), корпорацын бонд 
зэрэг санхүүгийн хэрэгслүүдийн өгөөжийн 
шаардлагыг тогтоох асуудлууд багтана. 
Холбогдох хуулийн төсөл нь боловсруулагдаад 
байгаа сайн дурын, нэмэлт тэтгэврийн 
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дараах) хүртдэг.51 Тэтгэврийг үе шаттайгаар бөөнөөр нь, эсхүл аннуит тэтгэвэр олгох гэсэн тэтгэвэр олголтын 
хэд хэдэн хувилбар байдаг. 

Бүрэн хуримтлалын тогтолцооноос тэтгэвэр тогтооход юуг харгалзан үздэг вэ? Даатгуулагчийн тэтгэврийг 
тогтоохдоо шимтгэл төлсөн түүх, хуримтлалын хөрөнгийн өгөөж ( менежмент, захиргааны зардлыг хассаны 
дараах), тэтгэвэр тогтоолгох насыг авч үздэг. Хэрвээ, тухайн даатгуулагчийн хөрөнгийн өгөөж нь цалин, хөлсний 
өсөлтөөс доогуур бол хуримтлалын данснаас авах тэтгэврийн хэмжээ (орлолтын түвшин) нь цалинд суурилсан 
хуваарилалтын тогтолцооноос олгох тэтгэврийн хэмжээнээс бага байх болно. Түүнчлэн, Монгол улсын хувьд 
хуваарилалтын санд төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээг даатгалын сангийн тогтвортой байдлыг хангахуйц түвшнээс 
доогуур тогтоосон тул бүрэн хуримтлалын зарчмыг хэрэгжүүлэх тохиолдолд тэтгэврийн орлолтын түвшин энэ 
шалтгааны улмаас бага байх болно. Санхүүгийн зах зээл жижиг, сул хөгжсөн улс орнууд дотооддоо хөрөнгө 
оруулалт хийвэл хуримтлалын бодит өгөөжийг өсгөх асуудал хүндрэлтэй байдаг. Тэтгэврийн сангийн хөрөнгөөр 
гадаадад хөрөнгө оруулалт хийе гэвэл гадаад дахь хөрөнгө оруулалтын удирдах чадавхитай байх шаардлагатай. 
Мөн, олон улс орнууд хөрөнгө оруулалтын захиргааны зардлыг бууруулахад томоохон сорилт бэрхшээлтэй 
тулгарч ирсэн.   

Монгол Улс бүрэн хуримтлалын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь зүйтэй юү? Монгол улсын одоогийн цалинд суурилсан 
хуваарилалтын тогтолцоотой харьцуулахад, ШСБХТ нь тэтгэврийн хэмжээг хөрөнгө оруулалтын өгөөжтэй 
холбох, ирээдүйд олгох тэтгэврийн зардлын зарим хэсгийг урьдчилан санхүүжүүлэх боломж олгох хэдий ч 
тэтгэвэртэй холбоотой олон төрлийн эрсдэлийг даатгуулагчид үүрүүлнэ. Даатгуулагчийн өнцгөөс авч үзвэл,  
бүрэн хуримтлалын тогтолцооноос авах тэтгэврийн “орлолтын түвшин” цалинд суурилсан хуваарилалтын 
тогтолцоотой харьцуулахад хамаагүй буурах магадлалтай.    

Монгол улс бүрэн хуримтлалын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь ашигтай юу? ШСБХТ-нд шилжихтэй холбогдон гарах 
нэмэлт зардлыг улсын төсвөөс 30 гаруй жилийн хугацаанд тасралтгүй санхүүжүүлэх шаардлага урган гарна. 
ШСБХТ-ны давуу тал болох өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх боломж олон жилийн дараа л биеллээ олно. 
Хэдийгээр сангийн удирдлагад байгаа хөрөнгийн цэвэр өгөөж цалингийн өсөлтөөс давах боломжтой ч 
(ингэснээр зах зээлийн хэрэгслээр дамжуулан тэтгэврийг хэсэгчлэн санхүүжүүлдэг), санхүүгийн зах зээл нь  
гүехэн, төгс бус байгаа Монгол улсын хувьд ийм боломжийг бүрдүүлэхэд хүндрэлтэй байх болно. 

Монгол улсад тэтгэврийн бүрэн хуримтлалын тогтолцоог хэрэгжүүлэх боломжтой юу? Уг системийг хэрэгжүүлэх 
боломж нь түүний дизайн буюу загвар, санхүүжилтийн стратеги, бусад хүчин зүйлсээс хамаарна. Хуримтлалын 
тогтолцоог нэвтрүүлэхээс өмнө институцийн хөгжлийн тодорхой шаардлага, нөхцөлийг бүрдүүлж болно. 
Жишээлбэл, уг схемийг сайн дурын, нэмэлт тэтгэврийн хэлбэрээр эхлүүлэх, эсвэл одоогийн тогтолцооноос  
хөрөнгө хуваарилах замаар биш харин нэмэлт шимтгэлээр (одоогийн шимтгэлээс гадна) санхүүжүүлэх замаар 
хэрэгжүүлж болно. Өөр нэг боломж нь, одоогийн хуваарилалтын тогтолцоонд төлж буй шимтгэлийн багахан хувь 
хэмжээг хуримтлалын санд шилжүүлж, хуримтлалын тогтолцоонд зөвхөн залуу насны бүлэгт хамаарах 
даатгуулагчдыг хамруулж, шимтгэл цуглуулах, өгөгдлийг удирдах, тэтгэвэр олгох одоогийн дэд бүтцэд 
тулгуурласан холимог тогтолцоог хөгжүүлж болох юм.  

Тиймээс, ШСБХТ-ны цар хүрээ, загвараас үл 
хамааран шилжилтийн зардлыг санхүүжүүлэх 
оновчтой стратегитай байх нь маш чухал. Хэрэв 
Монгол улсын бүх даатгуулагчийг цалинд 
суурилсан хуваарилалтын тогтолцооноос 
ШСБХТ руу нийтээр нь шилжүүлнэ гэвэл, үүнд 
шаардагдах шилжилтийн зардал буюу төсвийн 
нэмэлт дэмжлэг ДНБ-ний 2.5 орчим хувьтай 
тэнцэх болно. Энэ нь цалинд суурилсан 
хуваарилалтын тогтолцооны өнөөгийн зардал 
дээр нэмэлтээр шаардагдах төсвийн зардал юм. 

 
51 Зарим улс орнууд хуримтлалын дансны хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн доод түвшнийг баталгаажуулах замаар эрсдэлийг 
хазаарлах бодлого баримталдаг.   

Төсвийн өрийн удирдлагын оновчтой стратеги 
нь ШСБХТ-д шилжих үйл явцын салшгүй хэсэг 
байх учиртай. Уг стратегид Засгийн газрын 
бондын зах зээлийг хөгжүүлэх стратеги, түүний 
дотор ипотекийн зээлтэй холбоотой үнэт цаас 
(ипотекийн бонд, ипотекийн зээлээр 
баталгаажсан үнэт цаас), корпорацын бонд 
зэрэг санхүүгийн хэрэгслүүдийн өгөөжийн 
шаардлагыг тогтоох асуудлууд багтана. 
Холбогдох хуулийн төсөл нь боловсруулагдаад 
байгаа сайн дурын, нэмэлт тэтгэврийн 
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тогтолцоог эхлэн нэвтрүүлснээр албан журмын 
ШСБХТ-г хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай чухал 

туршлагыг хуримтлуулах боломжтой (Шигтгээ 
II.4-ийг үзнэ үү).

 
Тэтгэврийн санхүүжилтийн стратеги нь 
өнөөгийн хуваарилалтын тогтолцоонд 
шаардагдаж буй төсвийн зардлын огцом 
өсөлтийг санхүүжүүлэхийн зэрэгцээ ШСБХТ-г 
нэвтрүүлэхтэй холбоотой шилжилтийн үеийн 
зардлыг санхүүжүүлэхэд анхаарах учиртай. 
Холимог тогтолцоог хэрэгжүүлэх тохиолдолд 
шилжилтийн зардлыг санхүүжүүлэхэд чиглэсэн 
төсвийн зардал хамаагүй бага байх болно. 
Тухайлбал, 17 хувийн шимтгэлийн 3 хувийг 
ШСБХТ-нд хуваарилбал 2022 онд ДНБ-ий 2.8 
орчим хувьтай тэнцэх хэмжээний шилжилтийн 
зардлыг 0.5 хувь хүртэл бууруулна. Зураг II.9-д 
харуулсанчлан, тэтгэврийн даатгалын 17 
хувийн шимтгэлийн 3 хувийг хуримтлалын данс 
руу зөвхөн ирээдүйн тэтгэврийн зориулалтаар, 

үлдсэн 14 хувийг хуваарилалтын сан руу өндөр 
насны тэтгэвэр, тахир дутуугийн болон 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт зориулан 
шилжүүлье гэж бодъё. Энэ тохиолдолд, 
хуваарилалтын тогтолцооноос тэтгэвэр бодох 
хувь хэмжээг жил тутам 2 хувиар тооцох 
байсныг 1.6 хувь болгож бууруулах, өөрөөр 
хэлбэл, хуваарилалтын тогтолцоонд шилжүүлэх 
шимтгэлийн хувь хэмжээг бууруулсантай 
дүйцэхүйц хэмжээгээр бууруулах 
шаардлагатай. Энэ хувилбар нь Засгийн газраас 
жил тутам гаргах ДНБ-ий 2.8 хүртэлх хувьтай 
тэнцэх хэмжээний шилжилтийн зардлыг богино 
хугацаанд ДНБ-ний 0.5 хувьтай тэнцэх 
хэмжээнд бууруулах ашиг тустай. (Зураг II.9). 

Шигтгээ II.4. Монгол Улсад сайн дурын, хувийн нэмэлт тэтгэврийг зохицуулах хууль тогтоомж шаардлагатай  

Нэмэлт тэтгэврийн сайтар зохицуулагдсан тогтолцоо нь өндөр настны орлогыг хамгаалахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг ч Монгол улсад энэ талаарх эрх зүйн зохицуулалт хараахан бүрдээгүй байна. Нэмэлт даатгал нь 
даатгуулагч ирээдүйн тэтгэвэртээ зориулан нэмэлтээр хуримтлал үүсгэх чухал арга хэрэгсэл болохоос гадна  
сайн дурын үндсэн дээр хуримтлуулсан хөрөнгийг даатгуулагчид илүү уян хатан нөхцөлөөр олгох боломжтой 
байдаг. Нэмэлт даатгалын хөрөнгийг хэдэн арван жилээр найдвартай өсгөж хуримтлуулна гэдэгт   
даатгуулагчдын итгэх итгэлийг хүлээхийн тулд сайтар зохион байгуулалт, нарийн зохицуулалт, хяналт 
шаардлагатай. Олон улс орнууд шимтгэл, эсвэл тэтгэврийг татвараас чөлөөлж (тодорхой хязгаар хүртэлх) 
хуримтлуулах эрмэлзлийг хөхүүлэн дэмждэг.    

Нарийн зохицуулалттай нэмэлт тэтгэврийн давхаргыг хөгжүүлснээр ШСБХТ-д шилжихэд шаардагдах эрх зүйн 
орчин, институтийн хөгжлийг дэмжсэн чухал практик туршлага болж өгнө. Хувийн нэмэлт тэтгэврийн эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хуулийн төсөл УИХ-аар хэлэлцэгдэхээр хүлээгдэж байна.   

 

Зураг II.9. ШСБХТ–д нийтээрээ шилжих хувилбар ба холимог хувилбарт шаардагдах төсвийн дэмжлэгийн 
төсөөлөл 
  

 
Эх сурвалж: PROST төсөөлөл. 2020 оны санхүүжилтийн хэрэгцээг 2018 оны үзүүлэлтэд тулгуурлан боловсруулсан. 
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Өнөөгийн тогтолцоо дахь шимтгэлийн орлого,  
тэтгэврийн зардлын зөрүүнээс харахад, эдүгээ 
мөрдөж буй параметруудад үндэслэн 
төвлөрүүлэх шимтгэлийн орлого зарлагаас 
давах, улмаар бүрэн хуримтлалын дансыг 

санхүүжүүлэх боломж огт гарахгүй гэсэн үг юм. 
Харин ч эсрэгээрээ, төвлөрүүлсэн шимтгэлийн 
орлого ба тэтгэврийн зардлын зөрүү улам 
өссөөр байгаа тул цаашид төсвийн  дэмжлэгийн 
хэмжээ улам нэмэгдэх төлөвтэй байна.   

B2. Тэтгэврийн оновчтой тогтолцоо нь эрсдэл ба ашиг тусыг тэнцвэржүүлсэн, өсөн 
нэмэгдэж буй төсвийн зардлыг хязгаарласан байх учиртай 

Засгийн газар нь өнөөгийн хуваарилалтын 
тогтолцоонд тулгамдаж буй төсвийн зардлын 
өсөлтийг хязгаарлахын зэрэгцээ сонгохоор 
сэдэж буй аливаа тогтолцооны дизайн, 
параметр, эрсдэл, ашиг тусыг нухацтай дүгнэж 
цэгнэх шаардлагатай юм.   
Шинэчлэлийн иж бүрэн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхдээ дараах асуудлыг тусгах нь 
зүйтэй. Үүнд:   

• Цалинд суурилсан хуваарилалтын 
тогтолцоонд параметрийн шинэчлэл хийх. 
Нэг гол шинэчлэл нь тэтгэвэр, тэтгэврийн 
доод хэмжээг хэрэглээний үнийн 
индексийн (ХҮИ) өсөлтөөр автоматаар 
индексжүүлэх явдал юм.52 Түүнчлэн, 
Засгийн газар тэтгэврийн насыг 
нэмэгдүүлэх (ердийн нөхцөлөөр тэтгэвэр 
тогтоолгогч болон тодорхой ажил 
мэргэжил, хөдөлмөрийн нөхцөлд 
ажиллагчийн аль алиных нь хувьд), 
шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, 
шинэчлэл хийгдсэнээс хойших хугацаанд 
хамааралтай тэтгэвэр бодох хувь хэмжээг 
бууруулах зэрэг асуудлыг анхаарч үзэх нь 
зүйтэй.  

• ХНДТ-нд тохируулга хийх. Тэтгэврийн 
“орлолтын түвшин” огцом буурах асуудлыг 
шийдвэрлэх арга зам бол хийсвэр нэрийн 
дансны схемийг тодорхой онд төрсөн 
даатгуулагчдад хамааруулж буй  одоогийн 
загвараас татгалзах, харин уг схемд бүх 

даатгуулагчийг зэрэг шилжүүлэх явдал юм.  
Ингэснээр, жишээ нь, шинэчлэлийн өмнө 
болон хойших хугацаанд шимтгэл төлж 
байсан ирээдүйн тэтгэвэр авагчийн хувьд 
шинэчлэл эхэлснээс өмнөх үед хамаарах 
тэтгэврийг хуваарилалтын тогтолцооноос 
үүсэх эрхийн дагуу, харин шинэчлэл 
эхэлснээс хойших хугацаанд хамаарах 
тэтгэврийг хийсвэр нэрийн данс дахь 
үлдэгдэлд үндэслэн тогтоолгох боломжтой 
болно. Энэ нь тэтгэврийн “орлолтын 
түвшин” -г цаг хугацааны явцад алгуур 
өөрчлөх боломж олгоно.   

• ШСБХТ-г хөгжүүлэхээр шимтгэлийн 
тодорхой хэсгийг хуримтлалын данс руу 
хуваарилах тохиолдолд, хуваарилсан 
шимтгэлийн хувь хэмжээ их, бага байхаас 
үл хамааран уг тогтолцоог дэмжих 
институт, санхүүгийн эх үүсвэртэй байх 
шаардлагатай.   

• Хувийн, сайн дурын, нэмэлт тэтгэврийн 
тогтолцооны эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлснээр даатгуулагчийн ирээдүйн 
тэтгэврийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. 
Хувийн нэмэлт тэтгэврийн тогтолцоог 
бүрэн хуримтлалын зарчмаар, Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны нарийн зохицуулалт, 
хяналтын дор хөгжүүлэх боломжтой.Үүний 
зэрэгцээ, тэтгэврийн бүх тогтолцооны эрх 
зүйн зохицуулалт, хяналтыг боловсронгуй 
болгож, бэхжүүлэх шаардлагатай юм.  

 

 
52 Үүнтэй холбогдуулан тэмдэглэхэд, тэтгэврийн тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангахад мөнгөний оновчтой бодлого чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. 
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52 Үүнтэй холбогдуулан тэмдэглэхэд, тэтгэврийн тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангахад мөнгөний оновчтой бодлого чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. 
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Хавсралт 

Шигтгээ А.1. Шатахууны үнийн өсөлт хүнс, орон сууц болон тээврийн үнэ ханшид үзүүлэх нөлөөг урьдчилсан 
байдлаар тооцох нь 

Монгол улс нь бага хэмжээний газрын тос үйлдвэрлэдэг боловч, газрын тос боловсруулах үйлдвэр байхгүйгээс 
шалтгаалан шатахууныхаа эрэлтийн дийлэнх хэсгийг импортоор хангадаг байна. Сүүлийн үед Ковид цар 
тахалтай холбоотой хил боомтын хүндрэлүүд, мөн түүнчлэн Украин дахь дайны нөлөө зэрэг нь шатахууны үнийг 
огцом нэмэгдүүлээд байна. Иймд энэхүү шигтгээний гол зорилго нь (i) шатахууны үнийн өсөлт нь хэрэглээний 
багцад ордог гол нэрийн бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний, тухайлбал хүнс, орон сууц болон тээврийн үнэ ханшид 
хэрхэн нөлөөлж байгааг тооцох; (ii) инфляцад үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох; (iii) статистик судалгааны түгээмэл 
аргууд үнийн огцом өөрчлөлтийн нөлөөг бүрэн гүйцэд тооцож байгаа эсэхийг шалгахад оршиж байгаа болно. 

Шатахууны үнэ нь хүнс, орон сууц болон тээврийн үнэтэй харьцангуй өндөр [Пеарсон хэлбэрийн] корреляцитэй 
болохыг дараах Зургаас харж болно. 

Зураг А.1. Скаттер зураг, тархалт болон Пеарсоны корреляци 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол. 

Үүнээс гадна уг Зургийн зүүн доод хэсэгт байрлах скаттер нь шатахууны болон хүнсний үнэ хоорондоо шугаман 
бус хамааралтай байж болзошгүйг харуулж байна. Ранк корреляци, тухайлбал, Спеарманы корреляци 0.4362-
тай, түүний пи утга нь 0.0001-тэй байгаа нь шугаман бус хамаарал байж болзошгүйг нотолж байна.  

Үүнээс гадна Зургийн баруун доод буланд байрлах тархалтын график нь өндөр хазайлттай байгаа нь шатахууны 
үнийн огцом буюу экстрим хэлбэлзлийг илэрхийлж байна. Үүнд шатахууны үнэ харьцангуй өргөн буюу [-27.75, 
53.33] хувийн интервалд хэлбэлзэж байгааг анхаарах нь зүйтэй. Иймд огцом хэлбэлзлийн нөлөөг тооцохын тулд 
Ерөнхий парето тархалт (ЕПТ: Generalized Pareto Distribution - GPD)-ыг ашиглах болно. Энэ нь экстрим буюу 
ховор үзэгдлийн тооцорнд түгээмэл ашиглагддаг. 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1 − [1 + 𝜉𝜉 𝑥𝑥 − 𝜇𝜇
𝜎𝜎 ]

1/𝜉𝜉
 

Үүнд 𝑢𝑢 нь экстрим өгөгдлийг тогтоох хязгаарын утга; 𝜎𝜎 > 0 ба 𝜉𝜉 ∈ 𝑅𝑅 нь ЕПТ-ын цар хүрээ болон хэлбэрийг 
тодорхойлох параметрууд юм. Үүнээс гадна тархалтын хэлбэрийг тодорхойлох параметр нь шатахууны үнээс 
хамааралтай байдлаар загварчилсан болно. 



МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ – 2022 оны 4 дүгээр сар 
 

56 
 

𝜎𝜎 = 𝑔𝑔(𝛥𝛥𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝛥𝛥𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

Бид ЕПТ-ын тооцоог Энгийн шугаман регресс (Ordinary Least Squares - OLS), мөн түүнчлэн Хоорондоо 
хамааралгүй мэт регрессийн (Seemingly Unrelated Regressions SUR) үр дүнтэй харьцуулсан болно. Үүнд. 

Тооцооллын үр дүн 

 OLS SUR GPD 

Хүнс 1.19 *** 1.43 *** 8.43 * 

Орон сууц 2.06 *** 2.06 *** NA  

Тээвэр 1.09 *** 1.09 *** NA  

 Тэмдэглэл: *** - p.value <=0.001; * - p.value <=0. 1  

Хүснэгтээс харахад шатахууны үнийн 10 хувийн өөрчлөлт нь хүнсний үнийг 1.19 (OLS) ба 1.43 (SUR) хувиар 
нэмэгдүүлж байгааг харж болно. Харин үнийн огцом өөрчлөлтийг ЕПТ-ын тусламжтайгаар тодорхойлох юм бол 
холбогдох нөлөөлөл нь 8.23 хувь болж нэмэгдэхээр байна. 

Орон сууц болон тээврийн үнэ нь огцом байдлаар хэлбэлзэхгүй байгаа тул хүснэгтэд “NA” гэж тэмдэглэв. Иймд 
эдгээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хувьд үнийн нөлөөг OLS/SUR-ын тусламжтайгаар тооцов. Харин шатахууны 
үнийн огцом хэлбэлзлийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг тооцоход шугаман (OLS/SUR) болон шугаман бус (ЕПТ) 
загварын хувьд харгалзан 0.61 болон 2.35 хувьтай байгааг анхаарах нь зүйтэй. 

 

Шигтгээ А.2. Засгийн газрын удирддаг үндэсний хуримтлалын сангууд 

Улс орнуудын Засгийн газрын удирддаг үндэсний хуримтлалын сангуудын загвар, параметрууд өөр хоорондоо 
ялгаатай байдаг ч дараах нийтлэг шинж чанарыг агуулдаг. Үүнд: 

1. Эдгээр сангууд нь шимтгэл цуглуулах, данс удирдах, хөрөнгийг удирдах, төлбөр гүйцэтгэх ажиллагааг 
төвлөрүүлэн хэрэгжүүлдэг, албан журмын, шимтгэлээс бүрддэг сан байдаг. 

2. Эдгээр сангийн дизайн нь шимтгэлд суурилсан байдаг. 

3. Бүрэн санхүүжигддэг тогтолцоотой. 

4. Гуравдагч этгээдийг гэрээний үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын менежерээр ажиллуулж болох ч 
хөрөнгө оруулалтын удирдлагыг төвлөрсөн байдлаар хэрэгжүүлдэг. Хуримтлалын сангийн хөрөнгөөр засгийн 
газрын өрийн бичигт хөрөнгө оруулалт хийх нь олонтоо.  

Засгийн газрын удирддаг хуримтлалын сангууд дараах онцлогтой:  

1. Хөрөнгийнхөө зарим хэсгийг эсхүл бүхэлд нь зах зээл дээр гаргадаггүй сангууд нэлээдгүй бий. 
Капиталын өгөөжийг нөөцийн дансанд хадгалдаг тул захиран зарцуулж буй өгөөж болон удирдуулж буй мөнгөн 
хөрөнгөний зах зээлд суурилсан өгөөжийн хоорондох хамаарал сул байдаг. Өгөөжийг жил хооронд жигдрүүлэх 
замаар сөрөг өгөөжөөс зайлсхийдэг.  

2. Тэтгэврийг бөөнөөр нь, эсхүл үе шаттайгаар олгох зэрэг олон хэлбэрийг ашигладаг.  

3. Хуримтлалын сангийн эх үүсвэрээр үндэсний хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө 
оруулалт хийж болох ч энэ нь эрсдэл-тооцсон өгөөжийг хамгийн дээд түвшинд өсгөх зорилттой зөрчилдөхөд 
хүргэдэг.  

4. Хуримтлалын сан нь тэтгэврээс гадна орон сууц худалдаж авах, боловсрол эзэмших зэрэг хуримтлал 
шаардах бусад хэрэгцээг санхүүжүүлэх нь бий. Гэвч эдгээр бусад хэрэгцээ нь ирээдүйн тэтгэврийг санхүүжүүлэх 
хэрэгцээтэй зөрчилдөх магадлалтай.  

Эх сурвалж: Richard Jackson and Evan Inglis, 2020. Asian Provident Funds: Meeting Tomorrow’s Challenges, World 
Bank 
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𝜎𝜎 = 𝑔𝑔(𝛥𝛥𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝛥𝛥𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

Бид ЕПТ-ын тооцоог Энгийн шугаман регресс (Ordinary Least Squares - OLS), мөн түүнчлэн Хоорондоо 
хамааралгүй мэт регрессийн (Seemingly Unrelated Regressions SUR) үр дүнтэй харьцуулсан болно. Үүнд. 

Тооцооллын үр дүн 

 OLS SUR GPD 

Хүнс 1.19 *** 1.43 *** 8.43 * 

Орон сууц 2.06 *** 2.06 *** NA  

Тээвэр 1.09 *** 1.09 *** NA  

 Тэмдэглэл: *** - p.value <=0.001; * - p.value <=0. 1  

Хүснэгтээс харахад шатахууны үнийн 10 хувийн өөрчлөлт нь хүнсний үнийг 1.19 (OLS) ба 1.43 (SUR) хувиар 
нэмэгдүүлж байгааг харж болно. Харин үнийн огцом өөрчлөлтийг ЕПТ-ын тусламжтайгаар тодорхойлох юм бол 
холбогдох нөлөөлөл нь 8.23 хувь болж нэмэгдэхээр байна. 

Орон сууц болон тээврийн үнэ нь огцом байдлаар хэлбэлзэхгүй байгаа тул хүснэгтэд “NA” гэж тэмдэглэв. Иймд 
эдгээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хувьд үнийн нөлөөг OLS/SUR-ын тусламжтайгаар тооцов. Харин шатахууны 
үнийн огцом хэлбэлзлийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг тооцоход шугаман (OLS/SUR) болон шугаман бус (ЕПТ) 
загварын хувьд харгалзан 0.61 болон 2.35 хувьтай байгааг анхаарах нь зүйтэй. 

 

Шигтгээ А.2. Засгийн газрын удирддаг үндэсний хуримтлалын сангууд 

Улс орнуудын Засгийн газрын удирддаг үндэсний хуримтлалын сангуудын загвар, параметрууд өөр хоорондоо 
ялгаатай байдаг ч дараах нийтлэг шинж чанарыг агуулдаг. Үүнд: 

1. Эдгээр сангууд нь шимтгэл цуглуулах, данс удирдах, хөрөнгийг удирдах, төлбөр гүйцэтгэх ажиллагааг 
төвлөрүүлэн хэрэгжүүлдэг, албан журмын, шимтгэлээс бүрддэг сан байдаг. 

2. Эдгээр сангийн дизайн нь шимтгэлд суурилсан байдаг. 

3. Бүрэн санхүүжигддэг тогтолцоотой. 

4. Гуравдагч этгээдийг гэрээний үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын менежерээр ажиллуулж болох ч 
хөрөнгө оруулалтын удирдлагыг төвлөрсөн байдлаар хэрэгжүүлдэг. Хуримтлалын сангийн хөрөнгөөр засгийн 
газрын өрийн бичигт хөрөнгө оруулалт хийх нь олонтоо.  

Засгийн газрын удирддаг хуримтлалын сангууд дараах онцлогтой:  

1. Хөрөнгийнхөө зарим хэсгийг эсхүл бүхэлд нь зах зээл дээр гаргадаггүй сангууд нэлээдгүй бий. 
Капиталын өгөөжийг нөөцийн дансанд хадгалдаг тул захиран зарцуулж буй өгөөж болон удирдуулж буй мөнгөн 
хөрөнгөний зах зээлд суурилсан өгөөжийн хоорондох хамаарал сул байдаг. Өгөөжийг жил хооронд жигдрүүлэх 
замаар сөрөг өгөөжөөс зайлсхийдэг.  

2. Тэтгэврийг бөөнөөр нь, эсхүл үе шаттайгаар олгох зэрэг олон хэлбэрийг ашигладаг.  

3. Хуримтлалын сангийн эх үүсвэрээр үндэсний хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө 
оруулалт хийж болох ч энэ нь эрсдэл-тооцсон өгөөжийг хамгийн дээд түвшинд өсгөх зорилттой зөрчилдөхөд 
хүргэдэг.  

4. Хуримтлалын сан нь тэтгэврээс гадна орон сууц худалдаж авах, боловсрол эзэмших зэрэг хуримтлал 
шаардах бусад хэрэгцээг санхүүжүүлэх нь бий. Гэвч эдгээр бусад хэрэгцээ нь ирээдүйн тэтгэврийг санхүүжүүлэх 
хэрэгцээтэй зөрчилдөх магадлалтай.  

Эх сурвалж: Richard Jackson and Evan Inglis, 2020. Asian Provident Funds: Meeting Tomorrow’s Challenges, World 
Bank 

Хавсралт 

57 
 

Хүснэгт А.1. Тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны параметр үзүүлэлтүүд 

 
53 1960-аас 1978 оны хооронд төрсөн даатгуулагч хуваарилалтын болон хийсвэр  нэрийн дансны тогтолцооны өөрт ашигтай гэж 
үзсэн аль нэгийг сонгож тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй гэж хуульд тусгасан хэдий ч хуваарилалтын тогтолцооноос тогтоолгох 
тэтгэврийн хэмжээ нөгөөхөөсөө хамаагүй өндөр байх тул хийсвэр нэрийн данснаас тэтгэвэр тогтоолгох хувилбар бодит амьдрал 
дээр энэ бүлгийн даатгуулагчдын хувьд хэрэгжих үндэслэлгүй гэсэн үг юм.  

Үзүүлэлт  Цалинд суурилсан тэтгэврийн тогтолцоо (1979 
оноос өмнө төрсөн иргэд) 

Хийсвэр нэрийн дансны тогтолцоо  

Өндөр насны 
тэтгэврийн даатгал   

Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 
хууль (1994 онд батлагдсан, хэд хэдэн удаа нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан) 

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 
нэрийн дансны тухай хууль (1999) 

Хамрах хүрээ 1979 оны 1-р сарын 1-ээс өмнө төрсөн 
хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсад 

1979 оны 1-р сарын 1 ба түүнээс  
хойш төрсөн хөдөлмөрийн 
гэрээгээр ажиллагсад53  

Шимтгэлийн хувь 
хэмжээ 

Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчийн цалингийн 
17% (ажил олгогчоос 8.5%, даатгуулагчаас 8.5%), 
сайн дурын даатгуулагчийн цалин, орлогын 13.5%  

Ижил 

Шимтгэл төлөх 
цалин, орлогын  
доод хэмжээ  

Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээ ( үе үе шинэчлэгддэг) 

Ижил 

Шимтгэл төлөх 
цалин, орлогын  
дээд хэмжээ 

Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг 10 дахин үржүүлсэнтэй 
тэнцэх дүн 

Байхгүй. 

Тэтгэвэр бодох хувь 
хэмжээ   

Шимтгэл төлсөн эхний 20-25 жилийн хугацаанд 
45% (шилжилтийн хуваарийн дагуу ), түүнээс 
хойших шимтгэл төлсөн жил тутамд 1.5%  

Хийсвэр нэрийн дансны үлдэгдэл 
болон аннуит тэтгэврийн хүчин 
зүйлд үндэслэн тогтоогдоно.   

Тэтгэвэр бодоход 
ашиглах цалин, 
орлогын суурь 
хугацаа   

Шимтгэл төлсөн нийт хугацаан дахь хамгийн өндөр 
цалин, хөлс бүхий дараалсан 7 жил. Тэтгэвэр бодох 
цалинг автоматаар индексжүүлж нэмэгдүүлдэггүй, 
харин үе үе тухайн үеийн шийдвэрээр 
нэмэгдүүлдэг.  

Хамаарахгүй.  

Тэтгэврийн доод 
хэмжээ 
 

Шимтгэл төлсөн байх хугацааны шаардлага 
хангасан (20-25 жил) даатгуулагчид олгодог. Бүрэн 
тэтгэврийн доод хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээний 75 хувиас багагүй байхаар хуульд 
заасан боловч уг хэмжээг үе үе тухайн үеийн 
шийдвэрээр нэмэгдүүлдэг.  

Улсын хэмжээний дундаж 
цалингийн 20%, + хамгийн 
багадаа 15 шимтгэл төлсөн байх 
шаардлагыг хангасан бол түүнээс 
хойш төлсөн жил тутамд дундаж 
цалингийн 0.5% -иар тооцож 
нэмэгдүүлэх 

Хувь тэнцүүлсэн 
тэтгэвэр 

10-аас 20 хүртэлх жил шимтгэл төлсөн даатгуулагч 
хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр авах эрхтэй. Хувь 
тэнцүүлсэн тэтгэврийн хэмжээ нь хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээний 50 хувиас багагүй 
байхаар заасан бөгөөд уг хэмжээг үе үе тухайн 
үеийн шийдвэрээр нэмэгдүүлдэг. 

Хамааралгүй. 

Индексжүүлэлт "Амьжиргааны өртгийн өөрчлөлттэй уялдуулан 
тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ" гэж 
холбогдох хуульд заасан байдаг ч тэтгэврийн 
хэмжээг системтэй аргачлалаар нэмэгдүүлдэггүй.  

Үндэсний статистикийн хорооны 
саналыг үндэслэн, Нийгмийн 
даатгалын үндэсний зөвлөлөөс 
тогтоосны дагуу "инфляцийн 
түвшинтэй шууд уялдуулан" 
тохируулга хийнэ.  

Тэтгэврээс татвар 
суутгадаг эсэх 

Татвараас чөлөөлөгдсөн. Татвараас чөлөөлөгдсөн. 
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Эх сурвалж: Одоо мөрдөгдөж буй нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж 

 
Хүснэгт А.2. Төв ба Зүүн Европын орнуудын ШСБХТ, параметрүүд, тогтолцооноос ухарсан жишээ  

 

Улсын 
тэтгэврийн  
тогтолцоо 

(Хуваарилал-
тын) 

Эхэлсэн 
он 

Шимтгэ-
лийг анх 

тогтоосон 
% 

Оролцогчид 
Залруулга эсвэл ухралт хийсэн 

байдал 

Унгар  ЦСХТ 1998 6%-8% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч - албан 
журмаар; бусад ажил 
эрхлэгч-сайн дураар  

Бүрмөсөн ухарсан.  
ШСБХТ-д шимтгэл шилжүүлэхийг 
зогсоосон (2011). 

Польш  ХНДТ 1999 7.3% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч болон 30 
хүртэлх насныхан- 
албан журмаар;  
30-50 насныхан сайн 
дураар 

Шимтгэлийн хувь хэмжээг 
бүрмөсөн бууруулсан ба 
тогтолцооноос хэсэгчлэн ухарсан.  
Шимт.7.3% => Шимт.2.3% (5/2011) 
=> Шимт.2.9% (2/2014).   
Засгийн газрын бондод оруулсан  
хөрөнгийг ЦСХТ-руу шилжүүлсэн 
(2014); 2019 онд ШСБХТ-г 
бүрмөсөн халж, хөрөнгийг ЦСХТ 
эсвэл ХНДТ руу шилжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн. 

Латви  ХНДТ (1998) 2001 2%-8% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч болон 30 
хүртэлх насныхан- 
албан журмаар;  
30-50 насныхан сайн 
дураар  

Шимтгэлийн хувь хэмжээг 
хэсэгчлэн бууруулсан.  
Шимт.8% => Шимт.2% (5/2009) => 
Шимт.4% (2013) 

Болгар  ЦСХТ 2002 2%-5% < 42 насны бүх  

 
54 2018 оноос эхлэн шимтгэл төлсөн байх хугацааг жил тутам 3 сараар нэмэгдүүлж 20-иос 25 жил болгохоор шийдвэрлэсэн бөгөөд 
энэ шаардлагыг хангаагүй даатгуулагчийн хувьд тэтгэвэрт гарах насыг жил бүр 3 сараар нэмэгдүүлсээр 65 нас хүргэнэ.  

Тэтгэвэр тогтоолгох нөхцөл  
Шимтгэл төлсөн 
байх хугацаа  

•  20-иос доошгүй жил - бүрэн тэтгэвэр ба бүрэн 
тэтгэврийг доод хэмжээгээр тогтоолгох эрх үүснэ 
(2018 онд хуульчилсны дагуу энэ шаардлагыг жил 
тутамд 3 сараар нэмэгдүүлэх замаар 25 жил 
болгоно). 

•  10-аас 20 жил - хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр ба хувь 
тэнцүүлсэн тэтгэврийг доод хэмжээгээр тогтоолгох 
эрх үүснэ.  

• 15 жил  

Тэтгэврийн нас  
(эрт тэтгэвэрт 
гарахад тэтгэврийн 
хэмжээг хорогдуулж 
тогтоодоггүй) 

• Тэтгэвэр эрт тогтоолгох нөхцөлд хамаарахгүй эрэгтэйчүүдийн хувьд 60 нас, 
эмэгтэйчүүдийн хувьд 55 нас54 
• 20-иос доошгүй жил ажилласан, үүнээс 12-аас доошгүй жил хүнд нөхцөлд ажилласан 
эрэгтэйчүүдийн хувьд 55 нас 
• 20-иос доошгүй жил ажилласан, үүнээс 10-аас доошгүй жил хүнд нөхцөлд ажилласан 
эмэгтэйчүүдийн хувьд 50 нас 
• 20-иос доошгүй жил ажилласан, үүнээс 10-аас доошгүй жил газар дор, хортой, халуун 
нөхцөлд ажилласан эрэгтэйчүүдийн хувьд 50 нас 
• 20-иос доошгүй жил ажилласан, үүнээс 7-аас доошгүй жил хортой, халуун нөхцөлд 
ажилласан эмэгтэйчүүдийн хувьд 45 нас 
• 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эмэгтэйчүүдийн хувьд 50 нас 
• 2018 оноос эхлэн малчин эрэгтэй 55 нас, малчин эмэгтэй 50 нас 
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даатгуулагч албан 
журмаар 

Хорват  Онооны схем 2002 5% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч болон 40 
хүртэлх насныхан-
албан журмаар; 
40-50 насныхан сайн 
дураар  

 

Эстони  ЦСХТ 2002 6% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч - албан 
журмаар;  
19-60 насныхан сайн 
дураар  

Шимтгэлийн хувь хэмжээг түр 
хугацаанд бууруулж дараа нь 
алдагдлыг нөхөх зорилгоор 
нэмэгдүүлсэн. 
Шимт. 6%-ийг ЦСХТ руу 
шилжүүлсэн (6/2009-1/2009). 
Шимт. 3% (1/2011), Шимт.6% 
(1/2012). Шимт. 8% (2014-2017) . 

Литва  ЦСХТ 2004 2.5%-5.5% Даатгуулагч ба 
даатгалд шинээр 
хамрагдагч - сайн 
дураар, гэхдээ нэгэнт 
хамрагдахаар сонголт 
хийсэн бол сонголтыг 
буцаах боломжгүй  

Шимтгэлийн хувь хэмжээг 
хэсэгчлэн бууруулсан. Шимт.5.5% 
=> Шимт.2% (7/2009) => Шимт.1.5%  
(1/2012)=> Шимт.2.5% (2013)=> 
Шимт.3% (2014), сайн дураар 
хамрагдах; нэмэлт шимт. 2%  
(2016-2019). 
 

Словак  Онооны схем 2005 9% 1983 оноос хойш 
төрсөн иргэд -албан 
журмаар;  
2005 оноос өмнө 
нийгмийн даатгалд 
хамрагдсан иргэд - 
сайн дураар 

Шимтгэлийн хувь хэмжээг 
бүрмөсөн бууруулсан. Шимт.9% => 
Шимт. 4% (2013). 2017 оноос 
хойш: 2024 хүртэл шимт. 6% 
болтол шат дараатай өсгөнө.  
Даатгулагч ШСБХТ –руу шилжих 
ба гарах цонх үеийг 2009 оноос 
хойш (2 жил тутам) нээж өгч 
байгаа. 35 хүртэлх насны шинээр 
элссэн даатгуулагч ШСБХТ-д сайх 
дураар хамрагдана.  

Румын  ЦСХТ 2008 2%-3% Шинэ оролцогчид ба 
35 хүртэлх насны 
ажиллагч - албан 
журмаар;  
36-45 насныхан сайн 
дураар 

Шимтгэлийн хувь хэмжээг түр 
хугацаагаар бууруулсан. 2010-
2015 оны хооронд шимтгэлийг 
2%-с 6% хүртэл өсгөхөөр байсныг 
2%-с 5% хүртэл өсгөхөөр 
шийдвэрлсэн.  2016 ба 2018 онд 
шимт. 5.1%; 2019 онд шимт. 3.75% 
& сайн дураар хамрагдах; 2020 
оноос шимт. 5% болсон. 

Эх сурвалж: Chłoń-Domińczak, Agnieszka, 2020. Experiences of the reversals of the reforms that created the fully-
funded pension systems in Central and Eastern Europe: Some lessons to be learnt.  
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Эх сурвалж: Одоо мөрдөгдөж буй нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж 

 
Хүснэгт А.2. Төв ба Зүүн Европын орнуудын ШСБХТ, параметрүүд, тогтолцооноос ухарсан жишээ  

 

Улсын 
тэтгэврийн  
тогтолцоо 

(Хуваарилал-
тын) 

Эхэлсэн 
он 

Шимтгэ-
лийг анх 

тогтоосон 
% 

Оролцогчид 
Залруулга эсвэл ухралт хийсэн 

байдал 

Унгар  ЦСХТ 1998 6%-8% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч - албан 
журмаар; бусад ажил 
эрхлэгч-сайн дураар  

Бүрмөсөн ухарсан.  
ШСБХТ-д шимтгэл шилжүүлэхийг 
зогсоосон (2011). 

Польш  ХНДТ 1999 7.3% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч болон 30 
хүртэлх насныхан- 
албан журмаар;  
30-50 насныхан сайн 
дураар 

Шимтгэлийн хувь хэмжээг 
бүрмөсөн бууруулсан ба 
тогтолцооноос хэсэгчлэн ухарсан.  
Шимт.7.3% => Шимт.2.3% (5/2011) 
=> Шимт.2.9% (2/2014).   
Засгийн газрын бондод оруулсан  
хөрөнгийг ЦСХТ-руу шилжүүлсэн 
(2014); 2019 онд ШСБХТ-г 
бүрмөсөн халж, хөрөнгийг ЦСХТ 
эсвэл ХНДТ руу шилжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн. 

Латви  ХНДТ (1998) 2001 2%-8% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч болон 30 
хүртэлх насныхан- 
албан журмаар;  
30-50 насныхан сайн 
дураар  

Шимтгэлийн хувь хэмжээг 
хэсэгчлэн бууруулсан.  
Шимт.8% => Шимт.2% (5/2009) => 
Шимт.4% (2013) 

Болгар  ЦСХТ 2002 2%-5% < 42 насны бүх  

 
54 2018 оноос эхлэн шимтгэл төлсөн байх хугацааг жил тутам 3 сараар нэмэгдүүлж 20-иос 25 жил болгохоор шийдвэрлэсэн бөгөөд 
энэ шаардлагыг хангаагүй даатгуулагчийн хувьд тэтгэвэрт гарах насыг жил бүр 3 сараар нэмэгдүүлсээр 65 нас хүргэнэ.  

Тэтгэвэр тогтоолгох нөхцөл  
Шимтгэл төлсөн 
байх хугацаа  

•  20-иос доошгүй жил - бүрэн тэтгэвэр ба бүрэн 
тэтгэврийг доод хэмжээгээр тогтоолгох эрх үүснэ 
(2018 онд хуульчилсны дагуу энэ шаардлагыг жил 
тутамд 3 сараар нэмэгдүүлэх замаар 25 жил 
болгоно). 

•  10-аас 20 жил - хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр ба хувь 
тэнцүүлсэн тэтгэврийг доод хэмжээгээр тогтоолгох 
эрх үүснэ.  

• 15 жил  

Тэтгэврийн нас  
(эрт тэтгэвэрт 
гарахад тэтгэврийн 
хэмжээг хорогдуулж 
тогтоодоггүй) 

• Тэтгэвэр эрт тогтоолгох нөхцөлд хамаарахгүй эрэгтэйчүүдийн хувьд 60 нас, 
эмэгтэйчүүдийн хувьд 55 нас54 
• 20-иос доошгүй жил ажилласан, үүнээс 12-аас доошгүй жил хүнд нөхцөлд ажилласан 
эрэгтэйчүүдийн хувьд 55 нас 
• 20-иос доошгүй жил ажилласан, үүнээс 10-аас доошгүй жил хүнд нөхцөлд ажилласан 
эмэгтэйчүүдийн хувьд 50 нас 
• 20-иос доошгүй жил ажилласан, үүнээс 10-аас доошгүй жил газар дор, хортой, халуун 
нөхцөлд ажилласан эрэгтэйчүүдийн хувьд 50 нас 
• 20-иос доошгүй жил ажилласан, үүнээс 7-аас доошгүй жил хортой, халуун нөхцөлд 
ажилласан эмэгтэйчүүдийн хувьд 45 нас 
• 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эмэгтэйчүүдийн хувьд 50 нас 
• 2018 оноос эхлэн малчин эрэгтэй 55 нас, малчин эмэгтэй 50 нас 
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даатгуулагч албан 
журмаар 

Хорват  Онооны схем 2002 5% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч болон 40 
хүртэлх насныхан-
албан журмаар; 
40-50 насныхан сайн 
дураар  

 

Эстони  ЦСХТ 2002 6% Даатгалд шинээр 
хамрагдагч - албан 
журмаар;  
19-60 насныхан сайн 
дураар  

Шимтгэлийн хувь хэмжээг түр 
хугацаанд бууруулж дараа нь 
алдагдлыг нөхөх зорилгоор 
нэмэгдүүлсэн. 
Шимт. 6%-ийг ЦСХТ руу 
шилжүүлсэн (6/2009-1/2009). 
Шимт. 3% (1/2011), Шимт.6% 
(1/2012). Шимт. 8% (2014-2017) . 

Литва  ЦСХТ 2004 2.5%-5.5% Даатгуулагч ба 
даатгалд шинээр 
хамрагдагч - сайн 
дураар, гэхдээ нэгэнт 
хамрагдахаар сонголт 
хийсэн бол сонголтыг 
буцаах боломжгүй  

Шимтгэлийн хувь хэмжээг 
хэсэгчлэн бууруулсан. Шимт.5.5% 
=> Шимт.2% (7/2009) => Шимт.1.5%  
(1/2012)=> Шимт.2.5% (2013)=> 
Шимт.3% (2014), сайн дураар 
хамрагдах; нэмэлт шимт. 2%  
(2016-2019). 
 

Словак  Онооны схем 2005 9% 1983 оноос хойш 
төрсөн иргэд -албан 
журмаар;  
2005 оноос өмнө 
нийгмийн даатгалд 
хамрагдсан иргэд - 
сайн дураар 

Шимтгэлийн хувь хэмжээг 
бүрмөсөн бууруулсан. Шимт.9% => 
Шимт. 4% (2013). 2017 оноос 
хойш: 2024 хүртэл шимт. 6% 
болтол шат дараатай өсгөнө.  
Даатгулагч ШСБХТ –руу шилжих 
ба гарах цонх үеийг 2009 оноос 
хойш (2 жил тутам) нээж өгч 
байгаа. 35 хүртэлх насны шинээр 
элссэн даатгуулагч ШСБХТ-д сайх 
дураар хамрагдана.  

Румын  ЦСХТ 2008 2%-3% Шинэ оролцогчид ба 
35 хүртэлх насны 
ажиллагч - албан 
журмаар;  
36-45 насныхан сайн 
дураар 

Шимтгэлийн хувь хэмжээг түр 
хугацаагаар бууруулсан. 2010-
2015 оны хооронд шимтгэлийг 
2%-с 6% хүртэл өсгөхөөр байсныг 
2%-с 5% хүртэл өсгөхөөр 
шийдвэрлсэн.  2016 ба 2018 онд 
шимт. 5.1%; 2019 онд шимт. 3.75% 
& сайн дураар хамрагдах; 2020 
оноос шимт. 5% болсон. 

Эх сурвалж: Chłoń-Domińczak, Agnieszka, 2020. Experiences of the reversals of the reforms that created the fully-
funded pension systems in Central and Eastern Europe: Some lessons to be learnt.  
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