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Төсвийн орлогын “Төлөвлөлт ба гүйцэтгэл”
Уул уурхайн салбарын гүйцэтгэл
2015 оны нэгдсэн төсвийн орлого, зардал ба тэнцэл
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Төсвийн орлого
ААН, байгууллагын татварын тайлан, ашигт ажиллагааны түвшин
Уул уурхайн салбарын орлогоос хамаарах хамаарал
Уул уурхайн татварууд, голлох экспортын бүтээгдэхүүнээр
Бусад татвар хураамж, төлбөрүүд
Татварын бус орлого
Нэгдсэн төсвийн нийт зарлага ба цэвэр зээл
Урсгал зарлага
Хөрөнгийн зардал
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Аймаг, нийслэл дэхь хөрөнгө оруулалтын шилжүүлэг
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын төсвийн багцын өсөлт
Урсгал зардлын хуваарилалт
Хөрөнгийн зардлын хуваарилалт
Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага
Хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн төслүүд (салбараар)
Хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн төслүүд (50 тэрбум төгрөгөөс
дээш)
Хөгжлийн банк мөсөн уултай ижил
Санхүүгийн систем дэхь төрийн хэт оролцоо
Эргэн төлөгдөх, эдийн засгийн үр ашигтай төсөл сонгох шалгуур
Төсвийн тэнцэл ба төсвийн гадуурх санхүүжилт
Монгол улсын нийт гадаад өр
2014 оны 10-р сарын 1 ба 16-нд өргөн барьсан төсвийн төслүүдийн
харьцуулалт
Засгийн газрын гадаад болон дотоод өр төлбөр, шинээр гаргах бонд
2015 оны төсвийн орлогод учирч болзошгүй эрсдэл
2015 оны төсвийн зарлагад учирч болзошгүй эрсдэл
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ХУРААНГУЙ
Нээлттэй Нийгэм Форумаас жил бүр Монгол улсын нэгдсэн төсвийн төсөлд тойм
шинжилгээ хийж үр дүнг нь бодлого боловсруулагчид, судлаачид, хэвлэл
мэдээллийнхэн, иргэд олон нийтэд танилцуулдаг юм.
Нээлттэй Нийгэм Форумаас санал болгосны дагуу зөвлөх баг Монгол улсын 2015
оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд 2014 оны 10-р сарын 1-нээс 11-р сарын 7-ны хооронд тойм
дүгнэлт хийсэн болно.
Зөвлөх багийн боловсруулсан тойм дүгнэлтэд дараах мэдээллүүд багтсан. Үүнд:







2014 оны 3-р улирлын байдлаарх төсвийн гүйцэтгэл
2015 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт
Төсвийн гадуурх санхүүжилт ба Хөгжлийн банк
2015 оны нэгдсэн төсвийн тэнцэл, өрийн талаар тойм дүгнэлт
2015 төсөвт учирч болзошгүй эрсдэл
2015 оны төсөвт өгөх ерөнхий дүгнэлт ба зөвлөмж

Тайлангийн үндсэн зорилго нь төсвийн мэдээллийг бодлого боловсруулагчид болон
иргэд, олон нийтэд хүртээмжтэй, шинжилгээ, дүгнэлт бүхий байдлаар богино
хугацаанд танилцуулах явдал юм. Мөн Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдалтай
төсвийн төсөл хэрхэн уялдаж байгаад хараат бус, хөндлөнгийн дүгнэлт өгөхийг зорьсон
болно.
Энэхүү танилцуулгыг боловсруулахдаа Сангийн яамны төсвийн мэдээллүүд,
Монголбанк, Үндэсний Статистикийн Хороо, Олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк
болон бусад олон улсын судалгааны байгууллагуудаас эмхтгэн гаргасан тайлангууд
болон тоон мэдээллүүдэд тулгуурлав.

^Энэхүү танилцуулга нь Нээлттэй Нийгэм Форумын албан ёсны байр суурь биш бөгөөд
гагцхүү хувь судлаачдын байр суурийг илтгэнэ.
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2014 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
2014 оны 3-р улирлын байдлаар төсвийн орлогын тасалдал 672 тэрбум төгрөгт
хүрч, уул уурхайн салбарын экспортын гүйцэтгэл хангалтгүй түвшинд байна.
Монгол улсын гадаад эдийн засгийн нөхцөл байдал муудаж, бодит эдийн засгийн
өсөлт 4 улирал дараалан буурч 2014 оны 2-р улирлын байдлаар 5.3%-д хүрээд байна.
Монголбанк болон олон улсын байгууллагуудаас гаргаж буй таамаглалаар энэ оны
төгсгөлд эдийн засгийн өсөлт 3% хүртэл буурах хандлагатай байна. Эхний 9-н сарын
байдлаар импортын хэмжээ 4 тэрбум ам.долларт хүрч өмнөх оныхоос 16%-иар буурч,
гадаад худалдааны алдагдал 24 сая ам долларт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 98%-иар буюу
1.7 тэрбум ам доллараар бууран худалдааны тэнцэл сайжрах төлөв ажиглагдаж буй
хэдий ч үйлдвэрлэл сул хөгжсөн өргөн хэрэглээний болон үйлдвэрлэлийн барааны 80%
орчим хувийг импортоор хангадаг хэрэглэгч улсын хувьд эдийн засгийн идэвх, нийт
эрэлт хүчтэй суларч байгааг давхар харуулж байна. Ялангуяа үйлдвэрлэлийн чухал орц
болох дизель түлшний импорт өмнөх жилийн түвшнээс 23%-иар буурсан нь эдийн
засаг хурдтай хумигдаж байгааг харуулж байна.
Төсвийн орлогын гүйцэтгэл
Эдийн засгийн энэхүү нөхцөл байдлаас үүдэн нэгдсэн төсвийн орлогын төлөвлөгөө
тасарсаар байна. 2014 оны тодотгосон төсвийн төсөлд эхний 3-н улирлын төсвийн
орлогыг 5.03 их наяд төгрөг байхаар төсөөлсөн боловч бодит гүйцэтгэл 4.8 их наяд
төгрөг болж 672 тэрбум төгрөгөөр тасалдсан. Орлогын тасалдлын ихэнх хувийг
нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ) буюу аж ахуй нэгжийн борлуулалтын бууралт
(290 орчим тэрбум төгрөгөөр тасарсан), аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
(АМНАТ), өсөн нэмэгдэх рояалтийн татварууд буюу уул уурхайн салбарын бууралт
(240 орчим тэрбум төгрөгөөр тасарсан)-аас шалтгаалсан байна. Хэрэв эдийн засгийн
одоогийн нөхцөл байдал цаашид хадгалагдах, гадаад эдийн засгийн эрэлт өсөхгүй
тохиолдолд нэгдсэн төсвийн орлого 800 тэрбум төгрөгөөс 1 их наяд төгрөгөөр тасалдаж
төсвийн нийт алдагдал 4%-д хүрч Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль
зөрчигдөхөд хүрэхээр байна.
Зураг 1. Төсвийн орлогын төлөвлөгөө ба гүйцэтгэл (2014 оны 3-р улирлын
байдлаар)
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Уул уурхайн салбарын орлогын гүйцэтгэл
Монгол улсын 2014 оны төсвийн төсөлд Нээлттэй нийгэм форум(ННФ)-аас хийсэн
тойм дүгнэлтэд 2014 оны уул уурхайн салбарын өсөлтийг дотоодын эдийн засгийн
нөхцөл байдал, БНХАУ-ын эрэлт зэрэг эдийн засгийн хүчин зүйлүүдтэй уялдаатай бус,
хэт өөдрөг байдлаар таамаглал дэвшүүлсэн байна гэж дүгнэсэн. Ялангуяа уул уурхайн
салбарын орлогыг бүрдүүлэгч гол нэрийн түүхий эдүүдийн экспортын хувь хэмжээг
хэтэрхий өөдрөг байдлаар төсөөлдөг бодлогын алдааг шүүмжилж байсан. 2014 оны 3-р
улирлын байдлаар уул уурхайн салбарын төсвийн гүйцэтгэл төлөвлөсөн түвшнээс
даруй 60%-ийн бууралттай буюу нийт төлөвлөсөн орлогын 1/3-тэй тэнцүү байна. Алт,
нүүрсний төлөвлөгөө багагүй хэмжээгээр тасалдсан нь уул уурхайн салбарын орлогын
бууралтын голлох хувийг эзэлж байна. Зэсийн баяжмалын экспортын хувьд Оюу
толгой төслийн ил уурхайн ашиглалттай холбоотойгоор хэвийн гүйцэтгэлтэй байгаа ба
2014 оны төгсгөлд төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэх төлөвтэй байна.
Зураг 2. Уул уурхайн салбарын гүйцэтгэл (2014 оны 3-р улирал)
ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
Төсвийн орлогод жинтэй байр суурь эзлэх түүхий/эд экспорт

УУ-н орлогын талаар өгсөн зөвлөмж хэрэгжээгүй

Нийт төсөвт төсөвлөсөн хэмжээнд эзлэх эхний 3-н улирлын байдлаар
экспортлосон хувь хэмжээ

2014 оны төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлтэд УУ-н
бүтээгдэхүүний экспортыг хэт өөдрөг гэж үзсэн.
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Эх сурвалж: Сангийн яам, Монголбанк, ҮСХ

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 2014 оны 3-р улирлын байдлаар 5.8 их
наяд төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 4.5 их наяд төгрөгийн буюу 76.7%-ийн гүйцэтгэлтэй
гарчээ. Урсгал зардал 4.1 их наяд төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 3.6 их наяд төгрөгийн
буюу 88.8%-ийн гүйцэтгэлтэй гарсан бол хөрөнгийн зардал 1.7 их наяд төгрөгөөр
төлөвлөгдсөнөөс 0.8 их наяд төгрөгийн буюу 49%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Цалин,
нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал 94.3%-ийн гүйцэтгэлтэй, бусад бараа,
үйлчилгээний зардал 74.5%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Оны эцэст урсгал зардлын
гүйцэтгэл хэтэрч, хөрөнгийн зардлын гүйцэтгэл хангалтгүй түвшинд байх магадлалтай
байна. Зээлийн үйлчилгээний төлбөрт 298.7 тэрбум төгрөг төлөвлөснөөс 260.5
төгрөгийг зарцуулж гүйцэтгэлийн хувь 87.2% байна.
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Монгол улсын 2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт
2015 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА БА ГОЛЛОХ
МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТААМАГЛАЛ
2015 оны төсвийн төслийг ирэх онд эдийн засгийн төлөв байдал сайжирна гэсэн
үндэслэлд тулгуурлаж төлөвлөсөн.
Төсвийн тухай хуулийн дагуу 2014 оны 10-р сарын 1-нд Сангийн яамнаас УИХ-д
2015 оны Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн төслийг өргөн барьсан. Гэвч Засгийн газрын
бүтэц бүрэлдэхүүний өөрчлөлт, зарим УИХ-ын гишүүдийн саналын улмаас Засгийн
газар төслийг эргэн татаж, 10-р сарын 16-нд дахин шинээр өргөн барьсан.
Шинэчлэн өргөн барьсан
үзүүлэлтүүдийг тоймловол:







2015

оны

Нэгдсэн

төсвийн

төслийн

голлох

2015 оны Нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлогыг 7.16 их наяд төгрөг
буюу өмнөх жилийн тодотгосон төсвөөс 3.7%-иар, нийт зардлыг 7.63 их наяд
төгрөг буюу өмнөх жилийн тодотгосон төсвөөс 4.5% -иар тус тус бууруулж
төлөвлөсөн. Төсвийн алдагдлыг нэрлэсэн ДНБ-ий 2% буюу 0.478 их наяд төгрөг
байхаар тооцсон.
Төсвийн тогтворжуулалтын санд 34.3 тэрбум төгрөг хуримтлуулахаар
төлөвлөсөн.
Нийт төсвийн орлогын 82% буюу 5.9 их наяд төгрөгийг татварын орлогоос,
17% буюу 1.19 их наяд төгрөгийг татварын бус орлогоос бүрдүүлэхээр тооцсон.
Нийт зардлын 80% буюу 6.15 их наяд төгрөгийг урсгал зардалд, 19.4% буюу
1.48 их наяд төгрөгийг хөрөнгийн зардалд зарцуулахаар тооцсон.
2014 оны Нэгдсэн төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 2015 оны
Нэгдсэн төсвийн төслийг харьцангуй өөдрөг таамаглалд суурилан
боловсруулсан. БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлтийн сүүлийн 4 жилийн
дараалсан удаашрал, Монгол улсын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт(ГШХО)ын 8 улирал дараалсан бууралт, төлбөрийн тэнцэл, ханшийн дарамтыг төсвийн
төсөлд бодитой тусгаагүй.
Зураг 3. 2015 оны нэгдсэн төсвийн орлого, зардал ба тэнцэл
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Монгол улсын 2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт
Монгол улсын эдийн засгийн ерөнхий төлөв байдал уруудаж, инфляцийн түвшин
өсөх хүлээлт нэмэгдэж байна.
ДНБ-ий өсөлт ба инфляци






2014 оны 3-р улирлын байдлаар эдийн засгийн мөчлөг1 4-н улирал дараалан
буурч, дотоодын эрэлт буурч, банкны системийн хэмжээгээр 2014 оны 8-р
сарын эцэст чанаргүй зээл 620 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 155.2
тэрбум төгрөг буюу 33.4 хувиар өссөн байна. Чанаргүй зээлийн хэмжээ ийнхүү
өссөн нь хувийн секторын төлбөрийн чадвар, бэлэн мөнгөний эх үүсвэр
дутагдалтай байгааг илэрхийлж байна.
2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд нэрлэсэн ДНБ-ийг 23.9 их наяд төгрөг буюу
13.7 тэрбум ам.долларт хүрч, жилийн өсөлт нь 11% байна гэж төлөвлөсөн.
Бодит ДНБ-ий өсөлтийн хувьд Сангийн яамны таамаглал нь олон улсын
байгууллагууд, Монголбанкны төсөөлөлтэй ойролцоо түвшинд буюу 7.1%-тай
байхаар тооцоолсон.
Монгол улсын эдийн засгийн мөчлөг сүүлийн 4-н улирал дараалан буурах
чиглэлд байгаа нь ДНБ-ий өсөлтийг өөдрөг таамаглах боломжийг улам бүр
бууруулсаар байна. Монголбанкны таамаглалаар 2014 оны төгсгөлд бодит ДНБий өсөлт 3%-д хүрч сүүлийн таван жилийн хамгийн бага түвшинд хүрэхээр
байна.
Зураг 4. Эдийн засгийн мөчлөг ба нэрлэсэн, бодит ДНБ-ий өсөлт (%)
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Сангийн яамнаас инфляцийн түвшин 2015 оны төгсгөлд 7%-иас хэтрэхгүй гэж
үзсэн нь бусад олон улсын байгууллагуудын тооцооллоос 3-6% хувиар доогуур
байна.
Монголбанк, Сангийн яам хамтран “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлж буй ч бодит үр дүн нь инфляцийн хувь хэмжээг бууруулж
чадахгүй, цаашлаад эдийн засагт дарамт бий болгох сөрөг үр дагавартай байна.
Монголбанкны 2014 оны 2-р улирлын байдлаарх иргэдийн инфляцийн
хүлээлтийн судалгаанаас үзэхэд 2015 онд инфляци 19%-д хүрч болзошгүй гэж
үзэж байна.

Үйлдвэрлэлийн зөрүү(Output gap)-ээр тооцсон.
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Зураг 5. Инфляцийн өөрчлөлт (%)
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Эх сурвалж: Монголбанк, Сангийн яам, Олон улсын байгууллагуудын тайлан

БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт саарч, Монгол улс дахь ГШХО буурч, валютын
нөөц хурдтай шавхагдан, валютын ханшийн дарамт нэмэгдэж байна.
Гадаад эдийн засаг ба валютын ханшийн дарамт




Олон улсын валютын сан(ОУВС)-аас улирал тутамд боловсруулан гаргадаг
Дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдлын тайланд Монгол улсын худалдааны гол
түнш БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт ирэх жилүүдэд тогтмол буурахаар
хандлагатай байгааг анхааруулж байна. Энэ нь манай улсын эдийн засгийн
өсөлт, татварын орлогод сөрөг нөлөө үзүүлэх болно.
2014 оны эцэст БНХАУ-ын ДНБ-ий өсөлт 7%-д хүрэх таамаглалыг олон улсын
нэр хүнд бүхий судалгааны байгууллагууд гаргасан ба цаашлаад БНХАУ-ын аж
үйлдвэрийн салбарын эрэлт буурч Монгол улсын уул уурхайн бүтээгдэхүүн
ялангуяа нүүрсний экспортод хүчтэй сөрөг нөлөө бий болох хандлагатай байна.
Зураг 6. БНХАУ-ын бодит ДНБ-ий өсөлт (%)
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Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн
байдлаар 1861 төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 8%-иар буюу 144.9 төгрөгөөр
суларсан бол 2011 оны мөн үеэс 463.9 төгрөгөөр буюу 43%-иар суларсан.
2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд ам.доллартай харьцах төгрөгийн ханшийг
1750 байна гэж үзсэн. Гэвч ханшийн дарамт сүүлийн 18 сард эрчимтэй
нэмэгдэж буй нь төсөвт хүндрэл бий болгож байна.
2014 оны эхний 8-н сарын байдлаар гадаад валютын нөөц 1.3 тэрбум ам.доллар
болж, 18 сарын өмнөх түвшнээс 2.7 тэрбумаар буурсан буюу 200% хувиар
буураад байна. Оны эхний 8-н сарын байдлаар ГШХО-ын хэмжээ 627 сая
ам.долларт хүрч, 18 сарын өмнөхөөс 2.7 тэрбум ам доллараар буурсан.
Төгрөгийн ханшийн сулралыг зөвхөн дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдлаас
үүдэлтэй хэмээн үзэж болохгүй. Түүхий эд экспортолдог улсуудын валютын
ханшийн дарамт нэмэгдэж ам.долларын эсрэг сулрах хандлага бий болж буй нь
АНУ-ын бонд худалдан авалтын хөтөлбөр дууссан, дэлхий хамгийн том түүхий
эд импортлогч БНХАУ-ын эдийн засаг саарч буй зэрэг гадаад хүчин зүйлстэй
мөн холбоотой.
Зураг 7. Гадаад валютын ханш ба нөөц, ГШХО
Төгрөгтэй харьцах ам.долларын ханш $/₮, Тэрбум ам.доллар
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Эх сурвалж: Сангийн яам, Монгол банк

Монгол банкны хэрэгжүүлсэн Үнэ тогтворжуулах, ипотекийн зээлийн
хөтөлбөрүүд сөрөг үр дагавартай байна.
Мөнгөний үзүүлэлтүүд ба Монголбанкны бодлого




Гадаад цэвэр актив бол Монгол улсын валютын цэвэр нөөцийг илэрхийлдэг гол
үзүүлэлт юм. 2012 оны 4-р улирлаас эхлэн гадаад цэвэр активын хэмжээ
эрчимтэй буурч 2014 оны 8-р сарын байдлаар гадаад цэвэр активын хэмжээ оны
эхнээс 1.8 их наяд төгрөгөөр буюу 197%-иар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.1 их
наяд төгрөгөөр буюу 140%-иар буураад байна.
Төлбөрийн урсгал тэнцлийн хуримтлагдсан алдагдал, валютын орж ирэх урсгал
татарсан шалтгааны улмаас өнөөгийн байдлаар гадаад цэвэр актив сөрөг
үзүүлэлтэд шилжээд байна. Цаашид төв банкны зүгээс яаралтай арга хэмжээ
авч, бодлогын хүүг шат дараалан өсгөхгүй бол эдийн засагт хямрал үүсэх бодит
нөхцөл бүрэлдээд байна.
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2013 оны 4-р улирлын байдлаар Төв банкны хэрэгжүүлсэн Үнэ тогтворжуулах,
ипотекийн зээл, банкуудад байршуулсан хөрөнгүүд нь 3 их наяд төгрөгт хүрсэн.
Хөтөлбөрүүдийн хүрээнд эдийн засагт хэт их мөнгөний нийлүүлэлтийг хийсэн
нь нэг талаас эерэг нөлөөтэй харагдавч нөгөө талаас валютын ханшийн
эрэлтийг огцом хөөрөгдөж давхар эрсдлийг бий болгосон.
Монголбанкны үндсэн үүрэг алдагдаж, Сангийн яамтай адил бодлогын хэрэгсэл
хэрэгжүүлсэн нь бодлогын алдаанд хүргэсэн байх магадлалтай.





Зураг 8. Мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт ба гадаад цэвэр актив
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Зураг 9. Төв банкны активын тараан байршуулалт
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Монгол улсын 2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт
2015 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ШИНЖИЛГЭЭ
Уул уурхайн салбараас нийт татварын орлогын 16%-ийг бүрдүүлэх ба үүний 48%ийг зэсийн баяжмалын орлогоос бүрдүүлнэ.
2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд нийт тэнцвэржүүлсэн орлогыг 7.16 их наяд
төгрөгөөр төлөвлөсөн бөгөөд үүний 1.13 их наяд төгрөгийг уул уурхайн салбарын
орлого бүрдүүлнэ. Уул уурхайн салбарын орлогын 11%-ийг алт, 19%-ийг нүүрс, 48%ийг зэсийн баяжмалын экспортоос бүрдүүлэхээр төлөвлөсөн. 2015 оны Нэгдсэн
төсвийн төлөвлөсөн орлогын хэмжээг орлогын төрөл тус бүрээр нь харуулав (Зураг 10).
Зураг 10. Төсвийн орлого (өсөлт, бууралт, абсолют дүнгээр)
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2015 онд орлогын албан татварын орлого 1.12 их наяд төгрөгт хүрч 2014 оны
тодотгосон түвшнээс 155 тэрбум төгрөгөөр буюу 12%-иар буурахаар
төлөвлөсөн. Бууралтын гол шалтгаан нь аж ахуйн нэгж(ААН)-ийн орлогын
албан татварын бууралт гэж тооцсон.
Нийгмийн даатгалын шимтгэл(НДШ)-ийн орлого 1.27 их наяд төгрөгт хүрч
өмнөх оноос 17%-иар буюу 180 тэрбум төгрөгөөр өсөхөөр төлөвлөсөн. Энэ нь
цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэх Засгийн газрын төлөвлөгөөтэй холбоотой.
Өмчийн татварын хэмжээ 50 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны тодотгосон
төсвөөс 50%-иар нэмэгдэхээр төлөвлөсөн. Өсөлтийн голлох хувь нь үл хөдлөх
хөрөнгийн татварын өсөлтөөс шалтгаалж байна.
НӨАТ-ын орлого 1.67 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оны тодотголтой
харьцуулахад 2%-иар буюу 35 тэрбум төгрөгөөр буурах бол 2014 оны
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 23%-иар буюу 317 тэрбум төгрөгөөр
өсөхөөр байна. НӨАТ-ын орлогын 60 гаруй хувийг импортын бараанаас
төвлөрүүлдэг. Эдийн засгийн идэвх буурч байгаа нөхцөлд НӨАТ-ын орлогын
хэмжээг өөдрөг таамагласан байх магадлалтай.
2015 онд Тогтворжуулалтын санд 34 тэрбум төгрөг хуримтлагдах
төлөвлөгөөтэй. 2014 оны эхний 8-н сарын байдлаар Тогтворжуулалтын санд
төвлөрсөн нийт орлого 419 тэрбум төгрөг байна.
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Монгол улсын 2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт
Орлогын албан татвар, НДШ, НӨАТ нь 2015 оны Нэгдсэн төсвийн нийт
татварын орлогын 70%-ийг бүрдүүлнэ.
Орлогын албан татвар, НДШ, НӨАТ-ын татварууд нь 2015 онд Нэгдсэн төсвийн
нийт татварын орлогын 70%-ийг бүрдүүлэхээр төлөвлөжээ. Аж ахуй нэгжийн орлогын
албан татвар (ААНОАТ) нь нийт орлогын албан татварын 50 гаруй хувийг бүрдүүлдэг
суурь татвар юм. 2015 оны төсвийн төсөлд ААНОАТ-ыг 613 тэрбум төгрөг буюу өмнөх
оны тодотголоор баталсан төсвөөс 21%-иар бууруулан төлөвлөсөн. Харин хувь хүний
орлогын албан татвар(ХХОАТ)-ын хэмжээг 562 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оны
тодотгосон төсвөөс 2.7%-иар өсөхөөр төлөвлөсөн байна. ХХОАТ-аас 47 тэрбум
төгрөгийг татварын буцаан олголтод эргэн төлөхөөр тооцсон бөгөөд өмнөх оны
тодотгосон төсвөөс 93%-иар өсөхөөр төлөвлөсөн. Энэ нь иргэд 8%-ийн орон сууцны
зээлд их хэмжээгээр хамрагдсантай шууд холбоотой юм.
Гадаад үйл ажиллагааны орлогоос 443 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэх ба 99%ийг импортын гаалийн албан татвараас бүрдүүлнэ. Энэ нь 2014 оны хүлээгдэж буй
гүйцэтгэлээс 20%-иар буюу 80 орчим тэрбум төгрөгөөр өсөхөөр байгаа нь эдийн
засгийн нийт эрэлт буурч, импортын хувь хэмжээ багасч байгаа нөхцөлд өөдрөг
төсөөлөл гэж үзэхээр байна. Тусгай зориулалтын татвараас 44.6 тэрбум төгрөг
төвлөрүүлэх ба үүнээс 11.6 тэрбумыг авто бензин, түлшний татвараас, 33 тэрбумыг
өөрөө явагч хэрэгслийн татвараас бүрдүүлэхээр тооцжээ.
ААН, байгууллагуудын тоо өсч байгаа боловч татвар төлөгч үйл ажиллагаа нь
тогтвортой байгууллагын тоо буурч байна.
Татвар төлөгч ААН нь Монгол улсын төсвийн орлогын гол суурь юм. Сүүлийн 4
жилд ААН, байгууллагын тоо 12%-иар өссөн ч үйл ажиллагаа нь тогтвортой татвар
төлөгч байгууллагын тоо 3%-иар буурсан. ААНОАТ-ын бууралтын суурь шалтгаан нь
компани, ААН-үүдийн татвар төлөх ухамсар бүрэлдээгүй, татварын тайлагналын
мэдлэг сул, борлуулалтын орлогын хэлбэлзэл өндөр зэрэг олон хүчин зүйлсээс
шалтгаалж байна. Цаашид ААН-ийн санхүүг бэхжүүлэх, татвараар дэмжих чиглэлээр
төрийн зүгээс нэгдсэн бодлого шаардлагатай.
Зураг 11. ААН, байгууллагын татварын тайлан, ашигт ажиллагааны түвшин
Мянган аж ахуй нэгж, Ашигт ажиллагаа(%)
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гэдэг татварт ногдох орлогыг их хэмжээгээр нуун дарагдуулж байгааг харуулж байна.
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Монгол улсын 2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт
Татварын орлого төрөлжөөгүйн улмаас орлогыг зохиомлоор өсгөх, зардалтай
нийцүүлэх орон зайг уул уурхайн татварын орлого бий болгосон хэвээр байна.
Төсвийн нийт орлогын 1/6 нь уул уурхайн шууд татвараас хамааралтай байгаа нь
төсвийн орлогын төвлөрөл өндөр, эмзэг байдал буурахгүй байгаагийн баталгаа юм.
Сүүлийн 5 жилд уул уурхайн салбарын татварын орлогын дундаж өсөлт 11% байсан
бол уул уурхайн бус салбарын татварын өсөлт 28% байсан. Харин 2015 оны нэгдсэн
төсвийн төсөлд 2014 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлтэй харьцуулахад уул уурхайн
салбарыг 38%-иар, уул уурхайн бус салбарыг 21%-иар өсөхөөр төлөвлөжээ.
2015 онд уул уурхайн салбарын орлого 1.13 их наяд төгрөгт хүрнэ гэж төсөөлсөн
ба үүний 11%-ийг алт, 19%-ийг нүүрс, 48%-ийг зэсийн баяжмалын экспортоос
бүрдүүлэхээр төлөвлөсөн. Өөрөөр хэлбэл Оюу Толгой төсөл болон бусад уул уурхайн
ордуудын үйл ажиллагаа хэвийн бөгөөд 2014 оны түвшнээс борлуулалт нь нэмэгдэнэ
гэсэн үндэслэлд суурилжээ. Гэвч 2014 оны эхний 3-н улирлын уул уурхайн салбарын
гүйцэтгэлээс харахад уул уурхайн салбарын өсөлт буурч болзошгүй байна. Мөн
импортын бууралтаас шалтгаалж дотоод эдийн засгийн хэрэглээ буурч, уул уурхайн
бус салбарын өсөлт саарах хандлага ажиглагдаж байна.
Зураг 12. Уул уурхайн салбарын орлогоос хамаарах хамаарал
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Зураг 13. Уул уурхайн татварууд, голлох экспортын бүтээгдэхүүнээр
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Монгол улсын 2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт
Төлбөр хураамжийн өсөлтийн голлох хувийг ашигт малтмалын нөөц ашигласны
төлбөр болон өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөрөөс төвлөрүүлнэ.
2015 онд татвар хураамж төлбөрийн орлого 907 тэрбум төгрөгт хүрч 2014 оны
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн дүнгээс 20%-иар буюу 151 тэрбум төгрөгөөр өсөх
таамаглал дэвшүүлсэн. Төлбөр хураамжийн өсөлтийн голлох хувийг ашигт малтмалын
нөөц ашигласны төлбөр болон өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөрөөс төвлөрүүлэх
ба өсөн нэмэгдэх ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг 2014 оны хүлээгдэж
буй гүйцэтгэлээс 53%-иар буюу 75 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэнэ гэж үзсэн байна.
Зураг 14. Бусад татвар хураамж, төлбөрүүд
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Татварын бус орлого нь нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлогын 17%-ийг
бүрдүүлнэ.
Татварын бус орлого нь нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлогын 17%-ийг
бүрдүүлэхээр төсөөлсөн. Өмнөх 6 жилд татварын бус орлогын жилийн дундаж өсөлт нь
22%-тай байсан бол 2015 онд 77% болж огцом өсөх төлөвтэй байна. 2015 онд
төлөвлөсөн татварын бус орлогын чухал бүрдэл нь өмч хувьчлалын орлого бөгөөд энэ
нь төрийн мэдлийн ААН-үүдийн хувьцааг арилжаалах шийдвэртэй холбоотой. Гэвч
хувьчлах ААН-ийн нэр болон мэдээлэл төсвийн төсөлд тусгагдаагүй. Мөн газрын
тосны орлогын өсөлтийг 2015 онд 20%-иас дээш буюу 8 сая баррелд хүрч 2010 оны
түвшнээс 4 дахин нэмэгдэж нэгдсэн төсөвт 324 тэрбум төгрөгийн татвар төлнө гэж
тусгасан.
Зураг 15. Татварын бус орлого
Их наяд төгрөг
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2015 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ
Төсвийн гадуурх зарлагыг төсөвт тусгах асуудал шийдвэрлэгдэж амжаагүй байна.
Монгол улсын 2015 оны нэгдсэн төсвийн нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнг 7.63
тэрбум төгрөгөөр төсөвлөсөн бөгөөд өмнөх оны тодотголоор батлагдсан түвшнээс
326.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 4.5%-иар өссөн байна. 2015 оны нэгдсэн төсөвт ДНБ-ийг
23.9 тэрбум төгрөг байхаар тооцоолсон бөгөөд нийт зарлага ба цэвэр зээлийн ДНБ-д
эзлэх хувь 31.8% байна. Төсвийн гадуурх зарлага буюу Хөгжлийн банкны төсвийн
гадуурх санхүүжилт 1.35 их наяд2 төгрөгийг оруулж тооцвол 2015 оны нийт зарлага ба
цэвэр зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь өсч 37.5% болж байна. Нийт зардлын 80% буюу 6.15
их наяд төгрөгийг урсгал зардалд, 19.4% буюу 1.48 их наяд төгрөгийг хөрөнгийн
зардалд тус тус зарцуулахаар тооцсон.
Засгийн газраас “Засгийн газрын үнэт цаасны орлогоор Хөгжлийн банкаар дамжин
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ болон төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй Хөгжлийн
банкны эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээг нийт дүнгээр УИХ-аар жил бүр
баталж, төсөвт тусгадаг байх” механизмыг Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль,
Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төсөл боловсруулсан боловч
хэрэгжиж эхлээгүй байна.
Зураг 16. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлага ба цэвэр зээл
Их наяд төгрөг, хувиар %
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Эх үүсвэр: Сангийн яам

Монгол улсын төсвийн нийт зарлагын ДНБ-д эзлэх хувийг дэлхийн бусад
орнуудтай харьцуулж үзвэл хөгжингүй эдийн засагтай улс орнуудаас бага, хөгжиж буй
эдийн засагтай улс орнуудаас өндөр буюу дэлхийн дундажтай ойролцоо түвшинд
байна. Харин төсвийн гадуурх зарлага буюу Хөгжлийн банкны төсвийн гадуурх
санхүүжилтийг оруулж тооцвол Монгол улсын төсвийн нийт зарлагын ДНБ-д эзлэх
хувь дэлхийн дунджаас өндөр байна (Хүснэгт 1).

2

Хөгжлийн банкны балансын мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн хэсгийг 2015 онд зээл
ба урьдчилгаа төлбөр болгон санхүүжүүлнэ гэсэн таамаглалд үндэслэсэн.
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Хүснэгт 1. Дэлхийн зарим улс орнуудын төсвийн нийт зарлагын ДНБ-д эзлэх хувь
№

Төсвийн нийт зарлагын ДНБ-д
эзлэх хувь

Ангилал

2015 таамаглал
1

Европын холбоо

47.3

2

Голлох хөгжингүй орнууд (G7)

42.0

3

Хөгжингүй орнууд

41.0

4

Төв ба Зүүн Европ

39.2

5

Монгол (Хөгжлийн банкны зарлагыг тооцсон)

37.5

6

Бусад хөгжингүй орнууд (G7 ба Европын бүсээс бусад)

32.9

7

Дэлхийн дундаж

32.6

8

Ойрхи Дорнод

33.2

9

Монгол (Хөгжлийн банкны зарлагыг тооцоогүй)

31.8

10

Хөгжиж буй орнууд

29.0

11

Хөгжиж буй Ази

24.0

12

ASEAN 5

21.7
Эх сурвалж: ОУВС

Урсгал зарлагын өсөлтөд цалин хөлс, тэтгэврийн нэмэгдэл ба зээлийн үйлчилгээний
төлбөрийн өсөлт нөлөөлж байна.
2015 оны нэгдсэн төсвийн нийт урсгал зардлыг 6.1 их наяд төгрөгөөр төсөвлөсөн
бөгөөд энэ нь өмнөх оны тодотголоор батлагдсан түвшнээс 807.6 тэрбум төгрөгөөр
буюу 15.1%-иар өсөхөөр байна. Урсгал зарлагын нийт зарлагад эзлэх хувь өмнөх
жилүүдээс өсч 80.5%-д хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл урсгал зардлын тэлэлт үргэлжилж байна.
Урсгал зардлын өсөлтийг төрөл тус бүрээр нь авч үзвэл цалин хөлс 22.7%, бараа
үйлчилгээний зардал 8.1%, зээлийн үйлчилгээний төлбөр 53.1%, урсгал шилжүүлэг
7.6%-иар өсч, татаас 21.8%- иар буурчээ.
Зураг 17. Урсгал зарлага
Их наяд төгрөг
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хувийг зээлийн үйлчилгээний
төлбөрт зарцуулахаар байна.
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үйлчилгээний үйлчилгээний
бусад зардал
төлбөр

Татаас

Урсгал
шилжүүлэг

Нийт урсгал
зарлага

Эх сурвалж: Сангийн яам

Засгийн газраас цалин, тэтгэврийн хэмжээг инфляци, хөдөлмөрийн бүтээмж,
салбарын онцлогийг харгалзан үе шаттай нэмэгдүүлэх арга хэмжээний дагуу 2015 онд
цалин, тэтгэврийг нэмэгдүүлэхэд өмнөх жилийнхээс 2.5 дахин их буюу 500 тэрбум
төгрөгийг нэмж зарцуулахаар тооцжээ. Цалин, тэтгэврийг нэмэх асуудлыг шийдэхдээ
инфляцийг хөөрөгдөхгүй байх бодлого давхар барих хэрэгтэй.
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Хөрөнгийн зардал төсвийн зарлагыг бууруулах шаардлагын ихэнх хэсгийг өөртөө
шингээжээ.
2015 оны нэгдсэн төсвийн нийт хөрөнгийн зардлыг 1.47 их наяд төгрөгөөр
төсөвлөсөн бөгөөд энэ нь өмнөх оны тодотголоор батлагдсан түвшнээс 519.0 тэрбум
төгрөгөөр буюу 26%-иар буурахаар байна. Хөрөнгийн зардлын нийт зарлагад эзлэх
хувь өмнөх жилүүдээс буурч 19.4%-д хүрсэн. Хөрөнгийн зардлын бууралтыг зардлын
төрөл тус бүрээр нь авч үзвэл барилга байгууламж 59.9%, их засвар 25%, стратегийн
нөөц хөрөнгө 3.9%-иар буурчээ. Хөрөнгө оруулалтын зардал төсвийн зарлагыг
бууруулах шаардлагын ихэнх хэсгийг өөртөө шингээжээ гэж үзэж болохоор байна.
Зураг 18. Хөрөнгийн зардал
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Эх сурвалж: Сангийн яам

Улсын төсвийн нийт хөрөнгийн зардал дахь барилга байгууламжийн хөрөнгийн
зардлын эзлэх хувийн жин буурсан.
2015 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд нийт хөрөнгийн зардалд барилга байгууламж
47.9%, их засвар 2.3%, тоног төхөөрөмж 12.7% эзэлж байна. Нийт хөрөнгийн зардлын
35% буюу 519 тэрбум төгрөгийг бусад хөрөнгө гэсэн ангилалд оруулж тооцсон нь
өмнөх жилүүдийн төсвийн хөрөнгийн зардлын бүтцээс ихээхэн ялгаатай байна. Бусад
хөрөнгийн зардал хэсгийн дэлгэрэнгүй тайлбар төсвийн төсөлд тусгагдаагүй.
Өнгөрсөн жил эхэлсэн боловч 2015 оны төсөвт суугаагүй 420 гаруй тэрбум
төгрөгийн обьект байгаа бөгөөд барилга, байгууламж дахь хөрөнгө оруулалтыг
бууруулснаар он дамжин баригддаг дэд бүтцийн ажлуудыг зогсонги байдалд хүргэх
эрсдлийг дагуулж болзошгүй юм.
2015 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг бууруулсан.
2015 онд 627.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг улсын
төсвөөс хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Энэ нь өмнөх оны тодотгосон төсөвтэй
харьцуулахад 508.3 тэрбум төгрөгөөр буюу 44.7%-иар буурсан үзүүлэлт юм. 2012 он
хүртэл эрчимтэй нэмэгдэж байсан улсын хөрөнгө оруулалтын өсөлт буурч, 2015 онд
улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг өмнөх онуудаас бууруулж төлөвлөсөн.
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Зураг 19. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, 2008-2015 он
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Эх сурвалж: Сангийн яам

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого,
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн зорилтууд, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, салбарын бодлого, төсвийн чадавхид
суурилан төлөвлөх шаардлагатай.
Орон нутагт төсвийн эрх мэдлийг шилжүүлж, аймаг нийслэл дэхь хөрөнгө
оруулалтын шилжүүлэг нийт хөрөнгийн зардлын 13%-тай тэнцэнэ.
2015 онд төсвийн төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн төсвийн шийдвэр гаргах эрх,
бие даасан байдал болон хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн
хяналтыг сайжруулах зорилгоор хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг орон нутагт нь
хөрөнгийн шилжүүлэг хэлбэрээр олгохоор тооцсон. 2015 онд аймаг, нийслэлд олгох
хөрөнгө оруулалтын нийт шилжүүлгийн дүн 190.9 тэрбум төгрөг, үүнээс 24% буюу
45.9 тэрбум төгрөгийг Улаанбаатар хотод олгоно.
Зураг 20. Аймаг, нийслэл дэхь хөрөнгө оруулалтын шилжүүлэг
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Эх сурвалж: Сангийн яам
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Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн багцуудын өсөлт эрс ялгаатай байна.
Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтөөр 2015 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын
тоо буурчээ. 2015 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын төсвийн зарцуулалтыг
өмнөх оны тодотголоор батлагдсан түвшинтэй харьцуулвал Сангийн сайдын төсвийн
багц 100.9%, Хөдөлмөрийн сайдын төсвийн багц 90.9% буюу хамгийн өндөр өсөлттэй
байна. Харин Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухаан(БСШУ)-ны сайдын төсвийн багц 77.1%,
Соѐл, спорт, аялал жуулчлал(ССАЖ)-ын сайдын төсвийн багц 45.5%, УУЭХ-ний
сайдын төсвийн багц 38.1%, АТГ-ын даргын төсвийн багц 24.3%-иар буурчээ (Зураг
21).

1.20

90.9%

100.9%

Зураг 21. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын төсвийн багцын өсөлтийн хувь
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*Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтөөр нэгдэж зохион байгуулагдсан гурван яам (Сангийн яам, ЗТБХБ-ын
яам, УУЭХ-ий яам)-ны сайдын 2014 оны тодотголоор батлагдсан төсвийн зарцуулалтын хэмжээг тухайн
үед салангид байсан яамдын нийлбэрээр тооцсон болно.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын урсгал ба хөрөнгийн зардлын хуваарилалт
2015 оны төсвийн урсгал зарлагын зарцуулалтыг төсвийн гол ерөнхийлөн
захирагчдын эзлэх хувийн жингээр авч үзвэл Сангийн сайд 40.44%, Хүн амын хөгжил,
нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хууль зүйн сайд, Хөдөлмөрийн сайд
нар тус бүр 8.6%- 8.9%, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд, Монгол улсын шадар сайд нарт
тус бүр 2%-2.73%, Монгол улсын Ерөнхий сайд, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд,
Шүүхийн ерөнхий ерөнхий зөвлөлийн дарга, ССАЖ-ын сайд, Гадаад харилцаа, эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны сайд нарт тус бүр 1.2%-1.8%, бусад төсвийн ерөнхийлөн
захирагч нарт 1-ээс бага хувь оногдож байна (Зураг 22).
Зураг 22. Урсгал зардлын хуваарилалт (%)
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2015 оны төсвийн хөрөнгийн зардлын зарцуулалтыг төсвийн гол ерөнхийлөн
захирагчдын эзлэх хувийн жингээр авч үзвэл Сангийн сайд 32.46%, Зам тээвэр,
Барилга, хот байгуулалтын сайд 24.96% , Уул уурхай, эрчим хүчний сайд 8.94%, Хууль
зүйн сайд, БСШУ-ны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Шадар сайд, ССАЖ-ын сайд, Үйлдвэр
хөдөө аж ахуйн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Батлан
хамаалахын сайд, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд нарт тус бүр 1-9%, бусад
төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт 1-ээс бага хувь оногдож байна (Зураг 23).
Зураг 23. Хөрөнгийн зардлын хуваарилалт (%)
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Орон нутагт төсвийн эрх мэдлийг шилжүүлнэ.
2015 онд орон нутгийн төсвийн нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2.06 тэрбум
төгрөг буюу нэгдсэн төсвийн 27.0%-тай тэнцүү байна. Үүний 98.9% нь төсвөөс, 1.1%
нь гадаадын зээл, тусламжаас санхүүжихээр тооцжээ (Зураг 24).
Зураг 24. Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага
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2015 оны төсвийн тухай хуулийн нэг онцлог нь орон нутагт төсвийн эрх мэдлийг
шилжүүлэх тухай асуудал юм. Эдийн засгийн хямралт нөхцөл байдалд Засгийн газар
орон нутагт эрх шилжүүлэх замаар төсөв батлах эрхийг хавтгайруулан олгох нь
төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад тавих хяналтыг сулруулж болзошгүй. Улсын төсвийн
хөрөнгөөр баригдаж байгаа нийгмийн чанартай олон барилга, байгууламжийн төсөв,
санхүүжилтийг бүрэн шийдвэрлэлгүйгээр орон нутгийн мэдэлд шилжүүлж байгаа нь
улсын хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлогыг алдагдуулах магадлалтай.
Тусгай сангууд нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын 29.4 хувийг зарцуулна.
2006 онд Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийг анх батлахад нийт 22 сан
байсан бөгөөд одоогийн байдлаар нийт 32 тусгай сан үйл ажиллагаа явуулж байна.
2015 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд тусгай сангуудаар дамжин 2.2 их наяд төгрөгийг
төсөв зарцуулахаар тооцжээ. Тусгай сангуудаар дамжих нийт зарлагын дийлэнх хувь
буюу 65.9% нь нийгмийн даатгалын санд, 12.5% нь нийгмийн халамжийн санд, 5.3% нь
сургалтын төрийн санд 3.3% нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд, 2.0% нь тариалан
эрхлэлтийг дэмжих санд ногдож байна.
2013 онд “Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээнээс зохион байгуулсан
мониторингийн явцаас дүгнэлт хийж үзэхэд, эдгээр сангуудын зарцуулалтын мэдээлэл
ихээхэн хаалттай хэвээр байна гэж үзсэн бөгөөд тусгай сангуудын ил тод байдал,
хяналтыг сайжруулах хэрэгтэй талаар дурьджээ.
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ТӨСВИЙН ГАДУУРХ САНХҮҮЖИЛТ БА ХӨГЖЛИЙН БАНК
2014 оны 3-р улирлын байдлаар Хөгжлийн банкны санхүүжилтийн хүрээнд
нийтдээ 6-н салбарын 32 төсөлд 3 их наяд төгрөгийн санхүүжилт хийгдээд байна.
Хөгжлийн банк 2011 онд 20 сая, 2012 оны 5 сард 580 сая, 12 сард 1.5 тэрбум ам
долларыг олон улсын зах зээлээс, 2014 онд 30 сая иений өрийн бичгийг Япон улсын зах
зээлээс тус тус зээлсэн. Зарцуулалтын хувьд 2012 онд 488 тэрбум төгрөг, 2013 онд 1.7
их наяд төгрөг, 2014 оны 3-р улирлын байдлаар 913 тэрбум төгрөгийг тус тус
зарцуулаад байна.
Зураг 25. Хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн төслүүд (салбараар, эх үүсвэрээр)
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Зураг 26. Хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн төслүүд (50 тэрбум төгрөгөөс
дээш)
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Хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн 32 төслийн 21 нь төрийн өмчит болон төрийн
мэдлийн ААН, байгууллагууд байна. Хөгжлийн банк нь урт хугацаанд өгөөж бий
болох, арилжааны банкуудын санхүүжүүлэх сонирхолгүй төслүүдийг санхүүжүүлэх
үндсэн зорилготой ч төрийн мэдэл, хувь оролцоо давамгайлсан ААН, байгууллага дэд
бүтцийг санхүүжүүлсэн нь засаглалын хяналт сул, авилга хээл хахууль ихтэй, татааст
суурилсан одоогийн нөхцөлд чанаргүй зээлийг үүсгэж, цаашлаад санхүүгийн эрсдэлд
орж болзошгүй байна.
Зураг 27. Хөгжлийн банк мөсөн уултай ижил

Эерэг нөлөө
Эдийн засгийн
Үр ашиг

1

Төсвийн гадуурх
хяналтгүй санхүүжилт

Эдийн засгийг
идэвхжүүлэх

2

Хяналтгүй төсвийн
гадуурх санхүүжилт

Санхүүгийн систем дэх
төрийн хэт оролцоо
3

Сөрөг нөлөө
Эрсдэл
Сорилтууд

Эргэн төлөгдөх, эдийн
засгийн ашиг бүхий
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Хууль эрхзүйн орчин

Урьдчилсан тооцооллоор Хөгжлийн банкны 2012-2014 оны хооронд гаргасан нийт
зээл болон 2014 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар санхүүгийн тайлан дээрх нийт актив
хөрөнгө нь 5.1 их наяд төгрөг байна. Энэ нь 2014 оны тодотгосон төсвийн нийт
зардлын 70%, банкны системийн нийт зээлийн 51%, Улаанбаатар хотын ДНБ-ий 41%,
Монгол улсын нийт аж ахуйн нэгжийн нийт хөрөнгийн 24%-тай тус тус тэнцүү байна.
Хөгжлийн банк нь нийт активын хэмжээгээрээ Монгол улсын санхүүгийн системд
2-р байрт жагсаж байгаа ба активын жилийн өсөлт 200%-иар хэмжигдэж байна.
Хөгжлийн банк ба Төрийн банкны активын хэмжээг нийлүүлж тооцвол төр санхүүгийн
системийн 25%-ийг дангаар удирдаж байна (Зураг 28).
Зураг 28. Санхүүгийн систем дэхь төрийн хэт оролцоо
Монголын банкуудын актив, өсөлт
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2014 оны 3-р улирлын байдлаар, их наяд төгрөг
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Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөрүүд нь
эдийн засаг ба нийгмийн үр ашгийг давхар хангаж байх ѐстой бөгөөд төсөл сонгох
үндсэн шалгуурууд байдаг (Зураг 29).
Зураг 29. Эргэн төлөгдөх, эдийн засгийн үр ашигтай төсөл сонгох шалгуур
Төсөл сонгох шалгуур

I
Эдийн засгийн үр
ашиг

▪ Баталгаат мөнгөн урсгал
▪ Зээлийг эргэн төлөх чадвар(ADSCR^)
▪ Хууль эрхзүйн болон технологи,
эзэмшлийн эрсдэл бага байх

▪ Мэргэжлийн, туршлагатай удирдах баг,
хүний нөөц

▪ Санхүүгийн сахилга баттай байдал
▪ Хэтэрхий өндөр капитал хөрөнгө
▪

II
Нийгмийн үр
ашиг

▪
▪
▪
▪

▪
▪

оруулалтын шаардахгүй байх (capital
intensive)
Татаас санхүүжилт хийхгүй байх

Ажлын байруудыг ихээр бий болгох
Эдийн засгийн шууд болон шууд бус
эерэг нөлөөтэй байх
Татвар төлөх
Байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа
явуулах
Экспортод чиглэсэн, импорт орлосон
Хотын болон бүс нутгийн хөгжилд хувь
нэмэр оруулах

Эндээс төрийн оролцоот төслүүдийн санхүүгийн үр ашгийг хэрхэн хэмжих вэ?
Тухайлбал, аймаг орон нутгийн хооронд барьж буй зам, Улаанбаатар хотод хэрэгжиж
буй гудамж төслийн эргэн төлөлт, санхүүгийн үр ашгийг хэрхэн тооцох вэ? Нэг талаас
Хөгжлийн банкны эх үүсвэр нь өөрөө эдийн засгийн зардалтай буюу хүүгийн
төлбөртэй, нөгөө талаас санхүүжүүлж буй төслүүд нь буцаан төлөлт хийхгүй
тохиолдолд улсын төсөвт өр болгон бүртгэх үү гэсэн асуудал тулгарч байна.
Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааг хянах хууль эрх зүйн орчин хангалтгүй.
Монгол улсын Хөгжлийн банкны тухай хуульд Хөгжлийн банкны хяналтын талаар
дараахь заалтууд тусгагджээ.
 Хөгжлийн банк нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шууд удирдлагад үйл
ажиллагаа явуулах үүрэг бүхий дотоод хяналтын нэгжтэй байна;
 Хөгжлийн банкны бизнес төлөвлөгөөг батлахдаа Монголбанк болон
Санхүүгийн зохицуулах хорооны саналыг авах;
 Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл 9 гишүүнтэй байх ба тэдгээрийн
гурав нь хараат бус гишүүн байна.
 Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнийг Засгийн
газар томилж, чөлөөлнө.
Дээрхээс үзвэл Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс Хөгжлийн
банкны үйл ажиллагаанд хяналт тавих нь хууль эрхзүйн хүрээнд боломжгүй бөгөөд
Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа улс төрийн болон Засгийн газрын нөлөөнд орохгүй
байх бодит боломж бага байна.
Дэлхийн банкны бодлогын судалгааны 2011 оны тайланд “Хөгжлийн банкуудын
урьдын үйл ажиллагаа ихэвчлэн муу гэсэн дүгнэлт авч ирсэн бөгөөд тэдгээр нь төрийн
өмчлөлд байх нь хэр зохимжтой вэ гэсэн асуулт тавигдсаар байдаг. Бодлогын
зорилтуудыг хангахын зэрэгцээ санхүүгийн тогтвортой байдлаа ханган ажиллаж, энэ
хоѐрын зохистой тэнцвэрийг барьж чадахуйц байгууллагууд цөөхөн байдаг” гэж
дурьджээ.
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НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТЭНЦЭЛ БА ӨРИЙН ТОЙМ
Хөгжлийн банкны зарцуулалтыг нэгдсэн төсвийн зардалд оруулж тооцвол төсвийн
бодит алдагдал ДНБ-ий 8%-д хүрнэ.
Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн төсөлд нэгдсэн төсвийн
тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 478.4 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 2%-тай тэнцэх
алдагдалтай байхаар тооцсон. Харин Хөгжлийн банкны 2015 оны зарцуулалтыг 1.35 их
наяд3 төгрөгөөр тооцож нэгдсэн төсвийн зардалд оруулж тооцвол төсвийн алдагдал
ДНБ-ий 8%-д хүрэхээр байна (Зураг 30).
Зураг 30. Төсвийн тэнцэл ба төсвийн гадуурх санхүүжилт
Их Наяд төгрөг
Хөгжлийн банкны төсвийн гадуурх санхүүжилт
9
8
7

ДНБ-д эзлэх хувь(%)
2%

Нэгдсэн төсвийн зарлага(Хөгжлийн банкны төсвийн гадуурхи санхүүжилтийг оруулаад 2%-д барисан)
Нэгдсэн төсвийн зарлага
Төсвийн тэнцэл(ДНБ-д эзлэх хувь)
Төсвийн тэнцэл(Хөгжлийн банк оруулаад-ДНБ-д эзлэх хувь)
0.91

1.35^
0%

1.67

Зөрүү

7.6
7.11

-2%

0.49

6

6.02

5

-4%
-6%

4

-6%

3
5.00

6.29

2
3.08
1

2.47

-8%

-10%

2.34
6.16

0

-12%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 ХБГ

2015 Төс

Эх сурвалж: Сангийн яам, Хөгжлийн банк

Хөгжлийн банкны төсвийн гадуурх зардлыг нэгдсэн төсвийн зардалд суулган
төсвийн тогтвортой байдлын хуулиар ДНБ-ны 2%-д алдагдалыг батлах тохиолдолд
2015 оны нэгдсэн төсвийн нийт зардал 7.6 их наяд төгрөгөөс 6.29 их наяд төгрөг болж
1.35 их наяд төгрөгөөр танагдана.
Өнгөрсөн хоѐр жилд 3.3 тэрбум ам.долларын өр үүсгэж, сүүлийн 20 жилд үүсгэсэн
өрөөс 2 дахин их гадаад өрийг бий болгосон.
2014 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар Монгол улсын нийт гадаад өрийн хэмжээ 5.5
тэрбум ам. долларт4 хүрчээ. Хөгжлийн банкны хүрээнд 2011 оноос 2014 оны 3-р
улирлын оны хооронд 2.8 тэрбум ам.долларын гадаад өр, зээл, засгийн газрын
баталгааг гаргуулсан нь цаашид улсын өрийн дарамтыг ноцтойгоор нэмэгдүүлж байна
(Зураг 31).

3

Хөгжлийн банкны балансын мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн хэсгийг 2015 онд зээл ба
урьдчилгаа төлбөр болгон санхүүжүүлнэ гэсэн таамаглалд үндэслэсэн.
4
Засгийн газрын гаргасан батлан даалтыг болзошгүй өр төлбөрт бүртгэн улсын өр төлбөрт тооцсон болно.
* ҮСХ-ноос 2014 оны 2 улирлаас эхлэн ДНБ-ны динамик эгнээг шинэчилсэн бөгөөд ДНБ-ий хэмжээ үлэмж
хэмжээгээр нэмэгдсэн. Ам.долларын ханшийг 1840 төгрөгөөр тооцсон болно.
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Зураг 31. Монгол улсын нийт гадаад өр (2014.09.30-ны байдлаар)
Тэрбум ам.доллар
6
5

1.0

4

1.6
3
0.3

0.2

2

0.1

0.2

5.5

2.8

1.5
1
0

0.6
Хөгжлийн
банкны
гадаад
үнэт
цаас(580)

Чингис
бонд

Самурай Хөгжлийн Хөгжлийн Хөгжлийн Хөгжлийн Засгийн
Төв
Нийт
бонд/24.3
банк
банк
банк
банкны
газрын банкны өр Улсын Өр
тэрбум
/Credit /БНХАУ-ын дотоодод нийт өр бусад өр
Иен/
Suisse-ийн
зээл/
үнэт
зээл/
цаас(170
тэрбум)

Эх сурвалж: Сангийн яам, Хөгжлийн банк, Монгол банк, ҮСХ

Өргөн барьсан төсөвт нийцүүлэн бусад даган мөрдөгдөж буй хуулиудыг өөрчлөх,
засварлахыг оролдсон буруу хандлага илэрсэн.
2014 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар улсын өрийн нийт үлдэгдэл нэрлэсэн үнээрээ
13.2 их наяд төгрөг, ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн үлдэгдэл 10.6 их наяд төгрөг буюу ДНБ-ий
49.3%-тай тэнцүү байна. Өөрөөр хэлбэл, улсын өрийн хэмжээ Төсвийн тогтвортой
байдлын тухай хуульд заасан “улсын өрийн ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн үлдэгдэл нь ДНБ-ий
40 хувиас хэтрэхгүй байх” өрийн тусгай шаардлагаас давсан байна. Засгийн газар 2014
оны 10-р сарын 1-нд 2015 оны төсвийн төслийг өргөн барихдаа Төсвийн тогтвортой
байдлын тухай хуулийн тусгай шаардлагын “улсын өр” гэсэн ойлголтыг “засгийн
газрын өр”-ийн болгон өөрчилж, Засгийн газрын өрийн үлдэгдлийн нэрлэсэн дүн нь
тухайн жилийн оны үнээр тооцсон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 70 хувиас хэтрэхгүй
байх гэсэн нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан хуулийн төсөл санаачилсан. Өөрөөр хэлбэл
өргөн барьсан төсөвт нийцүүлэн Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн тусгай
шаардлагыг өөрчлөх оролдлого хийсэн. Харин 2014 оны 10-р сарын 16-нд өргөн
барьсан 2015 оны төсвийн төсөлд “Улсын өр” гэсэн ойлголтыг хэвээр үлдээж, 2015 онд
улсын өрийн өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлсэн үлдэгдлийг Төсвийн тогтвортой
байдлын тухай хуулийн тусгай шаардлагын дагуу ДНБ-ий 39.7%-тай тэнцүү буюу
байхаар төлөвлөсөн.
Зураг 32. 2014 оны 10-р сарын 1 ба 16-нд өргөн барьсан төсвийн төслүүдийн
харьцуулалт
2014 оны 10 сарын 1-нд өргөн барьсан Төсвийн төсөл

2014 оны 10сарын 16-нд өргөн барьсан Төсвийн төсөл

1

2
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Сүүлийн жилүүдийн төсвийн орлогын тасалдал, ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан
төсвийн алдагдал огцом хэмжээгээр нэмэгдэж байна. Алдагдлыг нөхөх зорилгоор
Сангийн яамнаас дотоодын 1.8 их наяд төгрөгийн үнэт цаасыг 2015 онд зах зээлд
гаргах төлөвлөгөөтэй байгаа бөгөөд энэ нь өрийн дарамтыг нэмэгдүүлэх cөрөг нөлөөг
дагуулах магадлал өндөр байна (Зураг 33).
Зураг 33. Засгийн газрын гадаад болон дотоод өр төлбөр, шинээр гаргах бонд

2.0

Сүүлийн жилүүдийн төсвийн орлогын тасалдал, ханшийн
өөрчлөлтөөс шалтгаалан төсвийн алдагдал огцом хэмжээгээр
нэмэгдэж байна. Алдагдлыг нөхөх зорилгоор Сангийн яамнаас
дотоодын 1.8 их наяд төгрөгийн үнэт цаасыг 2015 онд зах зээлд
гаргах төлөвлөгөөтэй. Энэ нь өрийн дарамтыг нэмэгдүүлэх cөрөг
нөлөөг дагуулах магадлал өндөр байна.
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Эх сурвалж: Сангийн яам

Монгол улсын өрийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд муудаж, зээлжих зэрэглэл
буурсан.
ОУВС, Дэлхийн банкнаас тогтоосон гадаад өрийн эдийн засаг, төсөвт үзүүлэх
үзүүлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн хүрээнд Монгол улсын гадаад өрийн эрсдэл сүүлийн
жилүүдэд нэмэгдэж гадаад өрийн эрсдэл дунджаас дээгүүр гэсэн ангилалд багтаж
байна. Түүнчлэн S&P, Moody’s, Fitch гэх мэт олон улсын зэрэглэл тогтоох
байгууллагуудаас Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг бууруулж, өндөр эрсдэлтэй гэсэн
ангилалд багтаажээ.
Хүснэгт 2. Монгол улсын зээлжих зэрэглэл (2014.11.07-ны байдлаар)
S&P

Moody’s

Fitch

TE

Зэрэглэл

B+ тогтвортой

B2 сөрөг

B+ сөрөг

34 тогтвортой

Тайлбар

Өндөр эрсдэлтэй

Өндөр эрсдэлтэй

Өндөр эрсдэлтэй

-

Эх сурвалж: www.trading economics.com
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2015 ОНЫ ТӨСӨВТ ТУЛГАРЧ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛ
2015 оны төсөвт тулгарч болзошгүй эрсдэлийг орлого ба зарлагын талаас нь авч
үзэж, голлох эрсдэлүүд ба үр дагавар, нөлөөллийг нь тодорхойлохыг оролдов (Зураг 34,
Зураг 35).
Зураг 34. 2015 оны төсвийн орлогод учирч болзошгүй эрсдэл
Голлох эрсдлүүд
Гадаад эдийн
засгийн таагүй
нөхцөл байдал

Уул уурхайн
бүтээгдэхүүний
хэмжээнээс үүдэлтэй
эрсдэл
Төсвийн орлогод
учирч болзошгүй
эрсдэл
Дотоодын эдийн
засгийн тогтворгүй
байдал

Хууль, эрхзүй
бодлогын шийдвэрийн
эрсдэл

Эдийн засагт нөлөөлөх суваг

Үр дагавар, нөлөөлөл

БНХАУ болон бусад томоохон
эдийн засгийн эрэлтийн бууралт

# ДНБ-ий өсөлт хурдтай
саарна, худалдааны
алдагдал нэмэгдэнэ.

Түүхий эд, ялангуяа коксжих
нүүрсний экспортын хувьд
өрсөлдөөн ширүүсч байгаа нь
нөхцөл байдлыг хүндрүүлж
болзошгүй
Уул уурхайн салбарын орлогын
тасалдлаас шалтгаалж валютын
ханш хүчтэй савалж, эдийн засагт
тогтворгүй байдал үүсгэх
магадлалтай
Оюу Толгойн гэрээтэй холбоотой
асуудал шийдэлд хүрэхгүй удаж,
Гүний уурхайн хөрөнгө оруулалт
хойшлох, цаашлаад ил уурхайн
үйл ажиллагаа тасалдах
Гадаадын хөрөнгө оруулалт, уул
уурхайн орчны тогтворгүй
байдал нь сөрөг нөлөөг
лавшруулах өндөр магадлалтай

# Худалдааны алдагдлаар
төлбөрийн тэнцэлд шууд
нөлөөг үзүүлж, гадаад эдийн
засгийн тэнцвэр алдагдана
# Импортын өсөлтийн
сааралт нь НӨАТ-ын болон
гаалийн татварын орлогод
сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
# Татварын орлогын
тасалдал бий болж, төсөвт
тодотгол хийх нөхцөл үүсэж,
төсвийн зорилтууд
алдагдана.
# Гэрээт компаниудын ажил
зогсох, олон улсын тавцанд
нэр хүндээ алдах, ЗГ-ийн
бондын хүү өсөх, нэмэлт
хөрөнгө оруулалт зогсох
# ГШХО-ын урсгал тасалдах,
санхүүгийн хүндрэлтэй нүүр
тулгарах

Зураг 35. 2015 оны төсвийн зарлагад учирч болзошгүй эрсдэл
Голлох эрсдлүүд
Валютын ханшийн
эрсдэл

Хөрөнгө оруулалтын
зардлын бууралтын
эрсдэл
Төсвийн зарлагад
учирч болзошгүй
эрсдэл
Урсгал зардлын хэт
өсөлт

Эдийн засагт нөлөөлөх суваг
Худалдан авалтын бүхий л үе
шатуудад эдийн засгийн зардлыг
нэмэгдүүлэх
Засгийн газрын буцаан төлөх өр
төлбөр валютын ханшийн улмаас
нэмэгдэх, ханшийн зөрүүний
алдагдал хүлээх

Хөрөнгө оруулалтын зардлын
таналт хийснээр хөрөнгө
оруулалт зайлшгүй шаардлагатай
байсан байгууллага, иргэн
хохирох

Төлөвлөөгүй болон болзошгүй
зардлууд нэмэгдэх, урсгал
зардлын хэт тэлэлт бий болох,
Орон нутгийн төсвийн
хяналтгүй зардал
нэмэгдэх

Орон нутгийн төсвийн захиран
зарцуулалтанд хяналт тавих
боломж буурах, хяналт алдах
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Үр дагавар, нөлөөлөл
#Төрийн худалдан
авалтын зардал
нэмэгдэх, ажлын чанар
буурах
# Өр талбөрийн хэмжээ
нэмэгдэх, төлбөрийн чадвар
муудах, зэрэглэл буурах

# Ханшийн дарамт
нэмэгдэх, төлөвлөгдөөгүй
зардлууд огцом нэмэгдэх
# Цалин хөлсний нэмэгдэл
инфляцид нөлөөлөх, үнийн
тогтвортой байдалд сөргөөр
нөлөөлөх, ханшийг
сулруулах
# Татаас шилжүүлэг
нэмэгдэх, төсвийн
байгууллагын орлого
буурах, төлөвлөгөө
биелэхгүй болох
# Орон нутгийн түвшинд
төрийн үйлчилгээ саатах,
завсардах
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ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ БА ЗӨВЛӨМЖ
2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгааны дүнг хураангуйлан
дүгнэвэл:


2015 оны төсвийн орлогын гүйцэтгэлд эрсдэл учирч болзошгүй байна. Төсвийн
орлогыг Монгол улсын эдийн засгийн төлөв байдал сайжирна гэсэн таамаглалд
тулгуурлан төлөвлөжээ. БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт саарч, Монгол улс
дахь ГШХО буурч, валютын нөөц хурдтай шавхагдаж, валютын ханшийн
дарамт нэмэгдэж байгаа зэрэг хүчин зүйлээс шалтгаалан эрдэс баялгийн
экспортоос ихээхэн хамааралтай манай улсын эдийн засгийн ерөнхий төлөв
уруудаж, инфляцийн түвшин өсөх хүлээлттэй байна. Үйл ажиллагаа нь
тогтвортой татвар төлөгч байгууллагын тоо буурч байгаа нь орлогын албан
татварын бүрдэлтэд сөргөөр нөлөөлөхөөр байна. Татварын орлого
төрөлжөөгүйн улмаас орлогыг зохиомлоор өсгөх, зардалтай нийцүүлэх орон
зайг уул уурхайн татварын орлого бий болгосон хэвээр байна.



2015 оны Нэгдсэн төсвийн зарлага төлөвлөлтийн хувьд төсвийн гадуурх зарлага
буюу Хөгжлийн банкны санхүүжилтийг төсөвт тусгах асуудал шийдвэрлэгдэж
амжаагүй байна. 2015 онд урсгал зарлагын тэлэлт хэвээр үргэлжлэхээр байна.
Урсгал зарлагын өсөлтөд цалин хөлс, тэтгэврийн нэмэгдэл ба зээлийн
үйлчилгээний төлбөрийн өсөлт нөлөөлж байна. Төсвийн зарлагыг бууруулахдаа
хөрөнгийн зардлыг их хэмжээгээр бууруулсан бөгөөд нийт хөрөнгийн зардал
дахь барилга байгууламжийн хөрөнгийн зардлын эзлэх хувийн жинг мөн
бууруулсан байна. Орон нутагт төсвийн эрх мэдлийг шилжүүлж, аймаг нийслэл
дэхь хөрөнгө оруулалтын шилжүүлэг нийт хөрөнгийн зардлын 10 гаруй хувьтай
тэнцэж байна. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн багцуудын өсөлт эрс
ялгаатай байгаа бөгөөд тусгай сангууд нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын гуравны
нэгийг зарцуулахаар төлөвлөжээ.



Төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн хувьд өнөөгийн байдлаар Хөгжлийн банкны эх
үүсвэрээр нийт 3 их наяд төгрөгийн санхүүжилт хийгдээд байна. Хөгжлийн
банк ба Төрийн банкаар дамжуулан төр санхүүгийн системд ихээхэн оролцож
байна. Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааг хянах хууль эрх зүйн орчин
хангалтгүй байна.



Төсвийн тэнцлийн хувьд Хөгжлийн банкны зарцуулалтыг нэгдсэн төсвийн
зардалд оруулж тооцвол төсвийн бодит алдагдал нэмэгдэхээр байна.



Монгол улсын Засгийн газар өнгөрсөн хоѐр жилд сүүлийн 20 жилд үүсгэсэн
өрөөс 2 дахин их гадаад өрийг бий болгосон бөгөөд 2014 оны байдлаар улсын
өрийн нийт хэмжээ Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан өрийн
тусгай шаардлагыг хангахгүй байна. Монгол улсын өрийн тогтвортой байдлын
үзүүлэлтүүд муудаж, зээлжих зэрэглэл буурчээ. 2015 онд Засгийн газар дахин
дотоодын зах зээлд нэлээд их хэмжээний бонд гаргахаар төлөвлөжээ.

30

Монгол улсын 2015 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт
Тойм судалгааны дүгнэлтийг харгалзан дараах зөвлөмжийг гаргаж байна. Үүнд:
















Төсвийн орлого төлөвлөлтийн хувьд:
2015 оны эдийн засгийн нөхцөл байдлын таамаглалыг харгалзан төсвийн
орлогыг бодитой төлөвлөж, нэгдсэн төсвийн орлогын бүтцийг сайжруулах;
Төсвийн орлогыг зардалтай нийцүүлэн төлөвлөдөг байдлыг зогсоох;
Төсвийн зарлагын хувьд:
Төсвийн хариуцлагыг сайжруулахын тулд Хөгжлийн банкны эх үүсвэр, түүний
санхүүжилтийг нэгдсэн төсвийн бүрэлдэхүүнд бие даасан төсөв болгон оруулах
асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх;
Цалин, тэтгэврийг нэмэх асуудлыг шийдэхдээ инфляцийг хөөрөгдөхгүй байх
бодлого барих;
Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор төсвийн зардлыг хэмнэж,
тэвчиж болох зардлуудыг бууруулах;
Орон нутагт төсвийн эрх мэдлийг шилжүүлэхдээ төсвийн хөрөнгийн
зарцуулалтад тавих хяналтыг сулруулахгүй байх;
Тусгай сангуудын зарцуулалтын ил тод байдал, хяналтыг сайжруулах;
Улсын хөрөнгө оруулалтын хувьд:
Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг
төлөвлөх, санхүүжүүлэх болон гүйцэтгэлд нь хяналт тавих ажлыг сайжруулах;
Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын урт ба дунд хугацааны
хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
Төсвийн гадуурх санхүүжилтийн хувьд:
Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааг хянах хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй
болгох;
Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга
хэмжээг сонгон шалгаруулах болон гүйцэтгэлд нь хяналт тавих ажлыг
сайжруулж, мэдээллийг олон нийтэд ил тод болгох;
Төсвийн өрийн удирдлагын хувьд:
Төсвийн төсөл ба өрийн тооцоололд валютын ханшийг бодитой тусгах;
Бонд, зээлийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, зарцуулалтын
ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах шаардлагатай байна.
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