Монгол улсын 2015 оны Нэгдсэн Төсвийн
өрийн удирдлага
Хэлэлцүүлэгт зориулсан тойм

2014 оны 11-р сар

Судлаач: Д.Баярмаа

ШУТИС Докторант
Энэхүү танилцуулга нь Нээлттэй Нийгмийн Хүрээлэнгийн албан ѐсны байр суурь биш бөгөөд гагцхүү хувь судлаачдын
байр суурийг илтгэнэ

ТАНИЛЦУУЛГА

Тайлангийн товч агуулга
Зөвлөх баг Нээлттэй Нийгэм Форумтай байгуулсан гэрээний дагуу Монгол улсын Нэгдсэн
төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлтийг 2014 оны 10-р сарын 1- нээс эхлэн 2014 оны 10-р сарын
28-ны хооронд боловсруулсан болно.
Зөвлөх багийн боловсруулсан тойм дүгнэлтэд дараах мэдээллүүд багтсан:

 2014 оны 3-р улирлын байдлаарх төсвийн гүйцэтгэл
 2015 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт
 Төсвийн гадуурх санхүүжилт, төсвийн эрсдлийн дүгнэлт
 2015 оны нэгдсэн төсвийн тэнцэл, өрийн талаар тойм дүгнэлт
Тайлангийн үндсэн зорилго нь төсвийн мэдээллийг бодлого боловсруулагчид болон иргэд,
олон нийтэд хүртээмжтэй, шинжилгээ, дүгнэлт бүхий байдлаар танилцуулах явдал юм. Мөн
төсвийн төлөвлөлт болон Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдалтай төсвийн төсөл
хэрхэн уялдаж байгааг тодруулан, түүнд хараат бус дүгнэлт өгөхөд оршино.

Энэхүү танилцуулгыг боловсруулахдаа Сангийн яамны төсвийн мэдээллүүд, Монголбанк, ҮСХ, Олон Улсын Валютын сан,
Дэлхийн банк, бусад олон улсын судалгааны байгууллагуудаас эмхтгэн гаргасан тайлангууд болон тоон мэдээллүүдэд
тулгуурлан боловсруулав.
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Агуулга
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ТӨСВИЙН ГАДУУРХ САНХҮҮЖИЛТ БА ХӨГЖЛИЙН БАНК
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НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТЭНЦЭЛ БА ӨРИЙН ТОЙМ

3

2015 ОНЫ ТӨСӨВТ ТУЛГАРЧ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛ
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Нээлттэй
Нийгэм
| 4
Форум

Хэрэв Хөгжлийн банкны зарцуулалтыг нэгдсэн төсвийн зардалд суулгахгүй
төсвийг баталвал Төсвийн бодит алдагдал ДНБ-ий 8%-д хүрнэ...
Төсвийн тэнцэл ба Төсвийн гадуурх санхүүжилт -Төсвийн тогтвортой байдал
Их Наяд төгрөг
Нэгдсэн төсвийн зарлага
9
8
7

ДНБ-д эзлэх хувь(%)
2%

Нэгдсэн төсвийн зарлага(Хөгжлийн банкны төсвийн гадуурхи санхүүжилтийг оруулаад 2%-д барисан)
Хөгжлийн банкны төсвийн гадуурх санхүүжилт
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
-8%

5,00

6,29

2

3,08
1

2,47

-10%

2,34
6,16

0

-12%
2008

2009

2010

2011

^ Хөгжлийн банкны балансын мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн хэсгийг 2015 онд
зээл ба урьдчилгаа төлбөр болгон санхүүжүүлнэ гэсэн таамаглалд үндэслэсэн.

2012

2013

2014 ХБГ

2015 Төс
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Хэрэв Хөгжлийн банкны зарцуулалтыг нэгдсэн төсвийн зардалд суулгахгүй
төсвийг баталвал Төсвийн бодит алдагдал ДНБ-ий 8%-д хүрнэ...
Төсвийн тэнцэл ба Төсвийн гадуурх санхүүжилт -Төсвийн тогтвортой байдал
Их Наяд төгрөг
Нэгдсэн төсвийн зарлага
9
8

ДНБ-д эзлэх хувь(%)
2%

Нэгдсэн төсвийн зарлага(Хөгжлийн банкны төсвийн гадуурхи санхүүжилтийг оруулаад 2%-д барисан)
Хөгжлийн банкны төсвийн гадуурх санхүүжилт
Төсвийн тэнцэл(ДНБ-д эзлэх хувь)
Төсвийн тэнцэл(Хөгжлийн банк оруулаад-ДНБ-д эзлэх хувь)
0,91

1.35^
0%

1,67

7.6

7
7,11

6
5
4
3
2

-2%

0,49
6,02

-4%

Хэрэв Хөгжлийн банкны төсвийн гадуурх
зардлыг нэгдсэн төсвийн зардалд суулган
төсвийн тогтвортой байдлын хуулиар
ДНБ-ий 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
5,00
танагдана.

-6%

-8%

6,29

3,08
1

2,47

-10%

2,34
6,16

0

-12%
2008

2009

2010

2011

^ Хөгжлийн банкны балансын мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн хэсгийг 2015 онд
зээл ба урьдчилгаа төлбөр болгон санхүүжүүлнэ гэсэн таамаглалд үндэслэсэн.

2012

2013

2014 ХБГ

2015 Төс
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2014 оны 3-р улирлын байдлаар Хөгжлийн банкны санхүүжилтийн
хүрээнд нийтдээ 6-н салбарын 32 төсөлд 3 их наяд төгрөгийн
санхүүжилт хийгдээд байна.
Хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн төслүүд (Салбараар, Эх үүсвэрээр)
Их3,5
Наяд төгрөг

Чингис бондоос

Самурай бондоос

МУХБ өөрийн эх үүсвэрэс

3,0

Коммерц банкнаас

0,3

0,1

0,3

2,5

1,2

0,1

0,1

0,2

0,2

1,5
0,5

1,0
0,5

0,2

0,1
0,1
0,1

2,0

1,0

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,
2013 онд 1.7 их наяд, 2014 оны 3-р улирлын байдлаар 913 тэрбум
төгрөгийг тус тус зарцуулаад байна.

1,7

0,0

Зам тээврийн Эрчим хүчний
салбар
салбар

Товч:

Нийт олгосон
зээлийн ~49%-ийг
зарцуулсан ба аймаг
орон нутгийг УБ-той
холбосон төсөл,
Шинэ төмөр зам
төслүүдийг
санхүүжүүлсэн.

Үйлдвэрийн
салбар

~11% Эрчим
хүчний дэд бүтцийн
өргөтгөл,
Тавантолгой, Эгийн
голын цахилгаан
станцуудын төслийн
хөгжүүлэлтийн
санхүүжилт

Барилгын
салбар

Нийтдээ ~18% ТОСК,
импортыг орлох, экспорт
дэмжих 888, дотоодын
барилгын үйлдвэрлэл,
Сайншандын АҮЦ, Хөтлийн
цемент шохойн үйлдвэрийн
санхүүжилтүүдийг
багтаасан.

Хөдөө аж
ахуйн салбар

Бусад

Нийт олгосон
зээл МУХБ

~10% Ноос, ноолуур, сүү ~12% Эрдэнэс тавантолгойн
сүүн бүтээгдэхүүн,
хүлэмжийн төслүүдэд
нийтдээ 207 тэрбум орчим
төгрөгийн санхүүжилт
хийсэн. Үүний 108 тэрбум
нь ноолуурын салбарын
бизнест зарцуулсан.

эргэлтийн хөрөнгийн зээл 200
сая ам.доллар, Амгалан станц
төслийн ажил, Багануур ХК-ий
санхүүжилт зэрэг хөрөнгө
оруулалт, зээлүүдийг 2012-2014
онуудад Хөгжлийн банкнаас
санхүүжүүлсэн.
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ТӨСВИЙН ГАДУУРХ САНХҮҮЖИЛТ БА ХӨГЖЛИЙН БАНК- ТӨРИЙН ОРОЛЦОО ДАВАМГАЙЛАХ

Хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн 32 төслийн 21 нь төрийн өмчит
болон төрийн мэдлийн Аж ахуй нэгжүүд, байгууллагууд байна.
Хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн төслүүд (50 тэрбум төгрөгөөс дээш)
Тэрбум төгрөг
ОН болон Нийслэлийн авто замын төсөл

803

Шинэ төмөр зам төсөл

341

Эрдэнэс ТаванТолгой

278

Хөгжлийн банк нь урт хугацаанд өгөөж
бий болох, арилжааны банкуудын
санхүүжүүлэх сонирхолгүй төслүүдийг
санхүүжүүлэх үндсэн зорилготой ч
ТӨРИЙН МЭДЭЛ, ХУВЬ ОРОЛЦОО
давамгайлсан аж ахуй нэгж, 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.

Тавантолгой-Гашуунсухайтын нүүрсний экспортын… 171
Эрчим хүчний дэд бүтцийн төсөл

150

"Чингис Хаан" Боинг-767 онгоц

129

Төрийн орон сууцны корпорацийн төсөл

112

Ноолуурын салбар

108

Экспортыг дэмжих, импортыг орлох 888 төсөл

102

ТЭЦ-4 өргөжүүлэх төсөл

88

Хөтөл цементийн үйлдвэр

85

6%-ын орон сууцны зээлийн санхүүжилт

82

Гудамж төсөл

73

Ноосны салбар

71

ТЭЦ-3 өргөжүүлэх төсөл

57

Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн төсөл

50

Бусад (50 тэрбумаас бага санхүүжилт авсан төслүүд)

372
0

Төрийн
Хувийн

200

180 тэрбум төгрөг

400

600

800
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ТӨСВИЙН ГАДУУРХ САНХҮҮЖИЛТ БА ХӨГЖЛИЙН БАНК

Хөгжлийн банк мөсөн уул шиг...

1

Төсвийн гадуурх
хяналтгүй санхүүжилт

Эерэг нөлөө
Эдийн засгийн
Үр ашиг

2

Хяналтгүй төсвийн
гадуурх санхүүжилт

Санхүүгийн систем дэх
төрийн хэт оролцоо
3

Эргэн төлөгдөх, эдийн
засгийн ашиг бүхий
төсөл санхүүжүүлэх

4

Хэн хянах вэ?
Хууль эрхзүйн орчин

Эдийн засгийг
идэвхижүүлэх

Сөрөг нөлөө
Эрсдэл
Сорилтууд

Санхүүгийн тогтворгүй
байдал

Hamel and Prahalad’s thought experiment
засгийн
эрсдэл
about monkeys’Эдийн
learned
behaviour
их өр
illustrates their pointХямрал,
that pastУлсын
experiences
can create mindsets that limit current
performance
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1

Төсвийн гадуурх хяналтгүй санхүүжилт
ХӨГЖЛИЙН БАНКААР ЭРГЭЛДЭЖ БУЙ МӨНГӨ ХЭР ИХ МӨНГӨ ВЭ?

ХАРЬЦУУЛАЛТ

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.

2014 ОНЫ
ТОДОТГОСОН
ТӨСВИЙН
НИЙТ ЗАРДАЛ

БАНКНЫ
СИСТЕМИЙН
НИЙТ ЗЭЭЛ
70%

УБ ХОТЫН ДНБ

51%

МОНГОЛ УЛСЫН
НИЙТ АЖ АХУЙ
НЭГЖИЙН
НИЙТ ХӨРӨНГӨ
41%

24%
Нээлттэй
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ТӨСВИЙН ГАДУУРХ САНХҮҮЖИЛТ БА ХӨГЖЛИЙН БАНК

2

Санхүүгийн систем дэх төрийн хэт оролцоо
+23%

Активын жилийн өсөлт

Монголын банкуудын актив, өсөлт

Санхүүгийн систем, төрийн оролцоо

2014 оны 3-р улирлын байдлаар, их наяд төгрөг

2014 оны 3-р улирлын байдлаар, их наяд төгрөг

5,13

+200%

Бусад банк

Төрийн банк

Хөгжлийн банк

Бусад санхүүгийн байгууллагууд

5,20

+23%

8%

5.05*

+20%

25%^

18%

3.88

+8%

7%
+403%

+20%

67%

2.02*

1,88
Эх үүсвэр: Монголбанк, Арилжааны банкуудын
санхүүгийн тайлан, СЗХ, Хөгжлийн банк

Хөгжлийн банк активын хэмжээгээрээ Санхүүгийн
системд 2-р байрт жагсаж байгаа ба активын
жилийн өсөлт 200%-иар хэмжигдэж байна.

* Тооцоолсон хувь хэмжээ
^ Хөгжлийн банкны арилжааны банкуудад байршуулсан хөрөнгийг ялгаж тооцсон.

Хөгжлийн банк, Төрийн банкны активын хэмжээг
нийлүүлж тооцвол ТӨР санхүүгийн системийн 25%-г
дангаараа удирдаж байна.
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ТӨСВИЙН ГАДУУРХ САНХҮҮЖИЛТ БА ХӨГЖЛИЙН БАНК

3 Эргэн төлөгдөх, эдийн засгийн үр ашигтай төсөл

санхүүжүүлэх, төсөл сонгох шалгуур
Төсөл сонгох шалгуур
I
Эдийн засгийн үр
ашиг

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

II ▪
▪

Нийгмийн үр
ашиг

▪
▪
▪
▪

^ Annual Debt Service Coverage Ratio

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
оруулалт 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

Тухайлсан асуулт
Төрийн оролцоот төслүүдийн
санхүүгийн үр ашгийг хэрхэн
хэмжих вэ? Жишээлбэл аймаг
орон нутгийн хооронд барьж буй
зам, Улаанбаатар хотод
хэрэгжиж буй ГУДАМЖ төслийн
эргэн төлөлт, санхүүгийн үр
ашгийг хэрхэн тооцох вэ?
Төлбөртэй зам Монголд
одоогоор байхгүй тул хэрхэн
зардлыг нөхөх 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 эсвэл...
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ТӨСВИЙН ГАДУУРХ САНХҮҮЖИЛТ БА ХӨГЖЛИЙН БАНК

4 Хэн хянах вэ? Хууль эрхзүйн орчин хэрхэн бүрдсэн бэ?
Хөгжлийн банкны хяналт
Хөгжлийн банк нь Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн шууд удирдлагад үйл ажиллагаа
явуулах үүрэг бүхий дотоод хяналтын
нэгжтэй байна.
(Монгол улсын Хөгжлийн банкны тухай хууль)

Хөгжлийн банкны бизнес төлөвлөгөөг
батлахдаа Монголбанк болон Санхүүгийн
зохицуулах хорооны саналыг авах
(Монгол улсын Хөгжлийн банкны тухай хууль)
Өөрөөр хэлбэл Монголбанк, Санхүүгийн
зохицуулах хорооны зүгээс Хөгжлийн банкны үйл
ажиллагаанд хяналт тавих нь хууль эрхзүйн
хүрээнд боломжгүй

Хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний 8-н
гишүүний 6-нь Яам, Засгийн газрын Дарга,
Нарийн бичгийн дарга нар байна.
(Монгол улсын Хөгжлийн банкны тухай хууль)
Энэ тохиолдолд улс төрийн болон Засгийн газрын
нөлөөнд орохгүй байх бодит боломж бий юу?

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
Дэлхийн банк Бодлогын судалгаа 2011 он
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НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТЭНЦЭЛ БА ӨРИЙН ТОЙМ – МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ӨР

Өнгөрсөн хоѐр жилд ~3.3 тэрбум ам.долларын өр тавьж сүүлийн 20
жилд үүсгэсэн өрөөс 2 дахин их гадаад өрийг бий болгосон

2014 оны 9-р сарын 30-ны байдлаарх Монгол улсын гадаад өр^
Тэрбум ам.доллар
6
5
4

1,0
Хөгжлийн банкны хүрээнд 2011-2014 оны 3-р улирлын хооронд 2.8 тэрбум
ам.долларын гадаад өр, зээл, засгийн газрын баталгааг гаргуулсан нь
цаашид улсын өрийн дарамтыг ноцтойгоор нэмэгдүүлж байна.

3
0,2

2
1,5

0,3

0,2

1,6

0,1

5,5

2,8

1
0,6
0
Хөгжлийн
банкны
гадаад
үнэт
цаас(580)

Чингис
бонд

Самурай Хөгжлийн Хөгжлийн Хөгжлийн Хөгжлийн
бонд/24.3 банк /Credit
банк
банк
банкны
тэрбум Suisse-ийн /БНХАУ-ын дотоодод нийт өр
Иен/
зээл/
зээл/
үнэт
цаас(170
тэрбум)

Засгийн
газрын
бусад өр

^ Засгийн газрын гаргасан батлан даалтыг болзошгүй өр төлбөрт бүртгэн улсын өр төлбөрт тооцсон болно.
* ҮСХ-ноос 2014 оны 2 улирлаас эхлэн ДНБ-ий динамик эгнээг шинэчилсэн бөгөөд ДНБ-ий хэмжээ үлэмж хэмжээгээр
нэмэгдсэн. Ам.долларын ханшийг 1840-р тооцсон болно.

Төв
Нийт
банкны өр Улсын Өр
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НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТЭНЦЭЛ БА ӨРИЙН ТОЙМ – МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ӨР

Өргөн барьсан төсөвт нийцүүлэн бусад даган мөрдөгдөж буй хуулиудыг
өөрчлөх, засварлах буруу хандлага илэрсээр...
2014 оны 10 сарын 1-нд өргөн барьсан Төсвийн төсөл

1

2014 оны 10сарын 16-нд өргөн барьсан Төсвийн төсөл

2

1

Төсвийн тусгай шаардлага дахь улсын өр гэсэн ойлголтыг “Засгийн газрын өр” болгон, өнөөгийн үнэ цэнээр тооцох
аргачлалыг өөрчилж, Засгийн газрын өрийг нэрлэсэн үнээр бүртгэх

2

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төсөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд заасан 70 хувийн
хязгаар тогтоох
Нээлттэй
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Хэрэв Засгийн газрын өрийн бодлого энэ чигээрээ үргэлжилвэл Монгол
улсын санхүүгийн нөхцөл байдал ӨНДӨР ЭРСДЭЛ-тэй нүүр тулна
Засгийн газрын Дотоодын болон Гадаад өр төлбөр, шинээр гаргах бонд

2,0
1,5
1,0

1,8

ЗГ-ийн өр нэмэгдэх

Тэрбум ам.доллар
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.

0,5
0.1

-0,5

0.1

0.2
0,17
-0,04

ЗГ-ийн өр буурах, төлөгдөх

0,0

0,88
1,22

-1,0
-1,5

-0,13
0,02

0,96

-0,27
0,02

-2,0

Хөгжлийн банкны 580 сая
долларын эргэн төлөлт

-2,5
2015 Төс
Гадаад зээлийн үндсэн төлбөр
Дотоод үнэт цаасны хүүгийн төлбөр
Баталгаа бүхий өрийн үндсэн төлбөр

2016 Төс
Гадаад зээлийн хүүгийн төлбөр
Гадаад үнэт цаасны үндсэн төлбөр
Баталгаа бүхий өрийн хүүгийн төлбөр

2017 Төс
Дотоод үнэт цаасны үндсэн төлбөр
Гадаад үнэт цаасны хүүгийн төлбөр
Шинээр дотоодод гаргах үнэт цаас

Нээлттэй
Нийгэм
| 17
Форум

Монгол улсын ЗГ-ын нэрлэсэн өрийн үлдэгдлийн ДНБ-д эзлэх хувийг дэлхийн
улс орнуудтай харьцуулж үзвэл бусад хөгжиж буй орнууд болон дэлхийн
дунджаас өндөр үзүүлэлттэй байна.
Хувь, %

№

Ангилал

Засгийн
газрын нийт
өр/ДНБ

1
2
3
4
5
6

Европын холбоо
Хөгжингүй орнууд
Голлох хөгжингүй орнууд (G7)
Монгол
Дэлхийн дундаж
Бусад хөгжингүй орнууд (G7 ба Европын бүсээс бусад)

89.0
108.4
123.8
48.0*
46.6
40.4

7
8
9
10

Төв ба Зүүн Европ
Ойрхи Дорнод
Хөгжиж буй орнууд
Хөгжиж буй Ази

45.5
24.5
33.8
30.7

11 ASEAN 5
* ЗГ-ын гадаад зээл, дотоод ба гадаад үнэт цаас, Хөгжлийн банкнаас авсан дотоод өр,
татварын урьдчилгаа төлбөрийн нийлбэр дүнгээр ЗГ-ын өрийг тооцсон

37.1
Эх үүсвэр: ОУВС
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Өрийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд муудаж, гадаад
өрийн эрсдэл нэмэгдсэн.
Засгийн газрын өрийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд*
Өрийн тогтвортой байдлын
үзүүлэлтүүд

Сэрэмжлэх
түвшин

2006

2008

2010

2012

2013

Гадаад өр ӨҮЦ/ДНБ

24.5

24.0

20.3

32.0

34.7

40.0

Гадаад өр ӨҮЦ/Экспорт

50.5

48.7

57.7

77.0

77.0

150.0

Гадаад өр ӨҮЦ/ЗГ-ын орлого

60.2

58.2

55.2

74.3

103.6

250.0

Өрийн үйлчилгээ/Экспорт

2.7

2.4

6.3

2.8

2.9

20.0

Өрийн үйлчилгээ/ЗГ-ын орлого

4.0

3.6

6.1

2.7

3.9

30.0

Гадаад өрийн эрсдэл

бага

бага

бага

дундаж

дунджаас
дээгүүр

*Засгийн газрын гадаад өрийн эдийн засаг, төсөвт үзүүлэх дарамтын шинжилгээг ОУВС/Дэлхийн
банкны аргачлалын дагуу хийсэн бөгөөд энд зөвхөн ЗГ-ын гадаад өрийг авч үзсэн болно.
Эх үүсвэр: Сангийн яам

ОУВС, Дэлхийн банкнаас тогтоосон гадаад өрийн эдийн засаг, төсөвт үзүүлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн
хүрээнд Монгол улсын гадаад өрийн эрсдэл сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж гадаад өрийн эрсдэл
дунджаас дээгүүр гэсэн ангилалд багтаж байна.
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Монгол улсын зээлжих зэрэглэл буурсан.
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 үүсвэр: Trading economics.com
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2015 оны төсөвт тулгарч болзошгүй эрсдэл(1/2)
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 үүсч,
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
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2015 оны төсөвт тулгарч болзошгүй эрсдэл (2/2)
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

Үр дагавар, нөлөөлөл
#Төрийн худалдан
авалтын зардал
нэмэгдэх, ажлын чанар
буурах
# Өр төлбөрийн 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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Агуулга

1

ТӨСВИЙН ГАДУУРХ САНХҮҮЖИЛТ БА ХӨГЖЛИЙН БАНК

2

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТЭНЦЭЛ БА ӨРИЙН ТОЙМ

3

2015 ОНЫ ТӨСӨВТ ТУЛГАРЧ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛ

4

ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТӨД ӨГӨХ ТОВЧ ЗӨВЛӨМЖ

Нээлттэй
Нийгэм
| 24
Форум

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АСУУДАЛ БА ШИЙДЭЛ

Төсвийн төлөвлөлтийн бэрхшээл ба шийдэл
Суурь асуудлууд
1

Үүсээд буй асуудлууд
1

Төсвийн орлогын
төрөлжилт сул
2

Аж ахуй нэгжүүдийн
хөгжил сайтар
бэхжээгүй

3

Он дамжсан төсвийн
алдагдал

1

Төсвийг бодитой
төлөвлөх

2

Уул уурхайд түшиглэж,
найдсан байдал

2

Засгийн газрын өр
(Дотоод, гадаад)

3

3

Уул уурхайн салбарын
цикл
4

Шийдэх боломж

Санхүүгийн сахилга бат
мөрдөх

4

Өрийн удирдлага сул,
Хэт сул мөнгө олох
сонирхол

5

Урсгал зардлын хэт
тэлэлт

4

Шинээр гадаад болон
дотоод өр тавихгүй байх

5

Төсвийн гадуурх
санхүүжилт

Төсвийн орлогыг
зардалтай нийцүүлэх
байдлыг зогсоох

Хөгжлийн банкны
эрсдэл, улсын өр

Төсвийн төлөвлөлтийг бодитой болгохгүй бол цаашид нөхцөл байдал улам бүр хүндэрнэ.
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
Нээлттэй Нийгэм Форум
Бодлогын хэлэлцүүлэг

Холбоо барих:
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Жамъян гүний гудамж 5/1
Улаанбаатар 14240 Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

