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COVID-19 БА МОНГОЛЫН

ЭДИЙН ЗАСАГ



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

COVID-19 БА МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ
2020 оны 4-р сарын 6 - 4-р сарын 13-ны байдлаар

COVID - 19-н халдвар маш хурдацтай тархаж одоогийн байдлаар дэлхий нийтээр 1.7 сая хүн уг халдвараар өвчлөн, нас
барагсдын тоо 108 мянга даваад байна. Энэхүү вирусийн халдварын Монголын эдийн засагт үзүүлж буй нөлөө, мөн уг
нөлөөллийг тэнцвэржүүлж эдийн засгаа тогтворжуулах зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн бодлого арга хэмжээг би энд тоймлон
хүргэж байна. Монголын хувьд уг халдварыг олон нийтэд тарахаас сэргийлэн дотооддоо авч буй хорио цээрийн арга
хэмжээ мөн гадаад заг зээлийн уналт, нийлүүлэлтийн сүлжээнд гарсан доголдол зэрэг нь эдийн засагт ихээхэн
өөрчлөлтүүдийг бий болгож байна.

• МҮХАҮТ-аас 2020 оны 3 сарын 3-4 өдрүүдэд 1,100 аж
ахуйн нэгжүүдийг хамруулан явуулсан судалгаанаас
ихэнхи нь буюу нийт судалгаанд орилцогчдын талаас
дээш хувьд нь вирусын халдвараас сэргийлэх арга
хэмжээ бизнест нь маш их нөлөөлсөн, 32.1% хувьд нь
дунд зэрэг, харин 2.2% огт нөлөөлөөгүй гэж хариулжээ.

• Маш их болон дунд зэргээр нөлөөлсөн гэж хариулсан
компаниудын дийлэнх нь буюу 96% нь боловсрол,
хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, эрүүл мэнд, үйлчилгээ,
барилгын салбарт багтаж байсан бол, тээвэр, аялал
жуулчлал хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчдийн дунджаар
69% нь бизнест нь их бага хэмжээгээр нөлөөлсөн гэж
үзжээ.

• Судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжүүдэд хамгийн
ихээр нөлөөлж буй хүчин зүйлсээс i) бараа
үйлчилгээний эрэлт буурсан (57.7%) ii) тээвэр ложистик
доголдсоноос бараа үйлчилгээний нийлүүлэлтэд
хоцрогдол гарсан (40%) iii) хөрөнгө оруулалтын шийдвэр
гаргахад тодорхой бус нөхцөл байдал үүссэн (14.8%) iv)
бэлэн мөнгөний хомстолд орсон (14.5%) зэрэг асуудлууд
байна. Уг асуудлууд нь салбар ялгаагүйгээр бүх салбарт
нөлөөлж байна. Харин уул уурхайн салбарт - логистик,
боловсролын салбарт - ажилтнуудыг түр болон бүр
мөсөн чөлөөлсөн хамгийн их сөрөг нөлөөтэй байна.

• Эдийн засаг болон бизнесийн орчинд гарч буй энэхүү
нөлөөллүүдийн улмаас нийт судалгаанд оролцсон
компаниудын бараг гуравны нэг нь 2020 оны бизнесийн
төлөвлөгөөндөө өөрчлөлт оруулна гэсэн байна. Энэ нь
вирусийн халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ болон
бусад хүчин зүйлс судалгаанд оролцогчдын 46.4%-н
эхний хагас жилийн орлогыг 30 болон түүнээс дээш
хувиар бууруулах, 21%-н орлогыг 10-30%-р, 6.3%-г 10%
хүртэлх хувиар бууруулах төлөвтэй байгаатай
холбоотой.

• Судалгаанд оролцсон бизнесүүдийн 66% нь зээлийн
төлбөр, хугацаа, хүү хамгийн их дарамт учруулж байна
гэсэн бол дараагийн нийтлэг хүндрэл буюу 22% нь
түрээсийн төлбөр, 9% нь төрийн үйлчилгээний хүнд
суртал гэсэн байна.
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Санхүүгийн эх үүсвэр

Бизнест тулгарч байгаа хүндрэл

Covid-19 вирусын халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ
танай бизнест нөлөөлсөн үү?

Эх сурвалж: МҮХАҮТ, Монгол Банк



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

МОНГОЛБАНК, ЗАСГИЙН ГАЗРААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА 
ХЭМЖЭЭ

Монгол Банк 03/11/2020

Санхүүгийн зуучлалыг хэвийн
үргэлжлүүлэх, эдийн засгийн
идэвхжлийг дэмжих,
банкнуудын санхүүжилтийн эх
үүсвэрийн өртгийг бууруулах
зорилгоор бодлогын хүүг 11%-с
2 удаа 1 нэгж хувиар бууруулж
9%-д тогтоов.

Бодлогын хүүг 2 нэгж хувиар бууруулан 9% 
болгов.

Банк хоорондын захын
хүүгийн хэлбэлзлийг бууруулж
бодлогын хүүний нөлөөг
нэмэгдүүлэх мөн банкнуудын
төлбөр түргэн гүйцэтгэх
чадварыг хангах зорилгоор
хүүгийн коридорын системийг
шинэчлэн +/- 1 нэгж хувиар
тогтоов.

Иргэдийн хэрэглээний
зээлийн
хугацааны ангиллыг хэвийн
зээлд 15 байсныг 90 хүртэлх
хоног болгон сунгаж,
хэрэглээний болон бизнесийн
зээлийн гэрээний нөхцөл
болон хуваарьт өөрчлөлт
оруулахад ангиллыг
бууруулахгүй байх боломжийг
бий болгов.

Зээлийн нөxцөлд өөрчлөлт оруулах
боломжийг бүрдүүлэв.

Төгрөгийн заавал байлгах
нөөцийг 2 нэгж хувиар
бууруулж, 324 тэрбум
төгрөгийн эх үүсвэр
чөлөөлснөөр зээл хэлбэрээр
гарах боломж болон төгрөгийн
хадгаламж татах сонирхол
нэмэгдэн долларжилт буурах
төлөвлөгөөтэй.

Төгрөгийн заавал байлгах нөөцийг бууруулав.

Бодлогын хүүний коридорыг шинэчлэв.

03/18/2020

Банкнуудын төлбөр түргэн
гүйцэтгэх чадварыг
нэмэгдүүлэг зорилгоор төв
банкнаас арилжааны
банкнуудад олгох барьцаат
зээлийн журамд энэ оны 7
сарыг дуустал түр өөрчлөлт
оруулав. Энэ нь банкнууд
барьцааны нөхцөл шаардлагыг
хангах чадвартай болж Монгол
банкнаас 6 сарын хугацаатай
эх үүсвэрийг 11 хувийн хүүтэй
авах боломжтой болох юм.

Төв банкнаас арилжааны банкнуудад олгох
барьцаат зээлийн журамд түр өөрчлөлт
оруулав.

Банк хоорондын бага дүнтэй гүйлгээний
шимтгэлийг бууруулав.

Арилжааны банк хоорондын
бага дүнтэй гүйлгээний
шимтгэлийг дийлэнх банканд
20%, цөөн банканд 100%
хүртэл бууруулахаар боллоо.
Ингэснээр иргэдийг цахимаар
төлбөр тооцоогоо хийхийг
дэмжиж байгаа юм.

03/25/2020

04/01/2020

Орон сууцны ипотекийн зээлийн эргэн
төлөлтийг түр хойшлуулав.

8% болон 5%-ийн ипотекийн
зээлтэй иргэдийн үндсэн
болон хүүгийн төлбөрийг 3
сараар хойшлуулж, эргэн
төлөлтийн хуваарийг тухайн
хугацаагаар уртасгахаар
боллоо.

Эх сурвалж: Монгол Банк
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НДШ, ХХОАТ, AAН-ийн ОАТ чөлөөлөх

2020.04.01-2020.10.1 хооронд
НДШ, ХХОАТ болон татвар
ногдох орлогын дүн нь өмнөх
татварын жилд 1.5 тэрбум
төгрөгөөс бага албан татвар
төлөгчдийг ААН-ийн ОАТ-аас
чөлөөлөх

04/01/2020



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

COVID-19 БА МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ

Энэхүү вирусийн халдвараас үүдсэн эдийн засгийн хямралыг даван туулахад төр засгаас ямар дэмжлэгүүд шаардлагатай
байгааг тодруулахад, судалгаанд оролцогчдын 42.6% нь түрээсийн төлбөр бууруулах, болон бусад үйл ажиллагааны
зардлыг бууруулах арга хэмжээ, 36.3% нь ААН-н татвар, НДШ-г хойшлуулах, 20.3% нь хориг цуцлагдсаны дараагаар
бизнесийг сэргээх хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад анхаарч ажиллахыг хүсээ.

Түрээслүүлэгч ААН-үүд ЗГ-с хүсч буй дэмжлэг
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Эрүүл мэндийн хамгаалалтын
хэрэгслээр хангах

Бусад

Түрээсийн Бизнест Үзүүлж Буй Нөлөө

МҮХАҮТ-с түрээсийн 30 гаруй аж ахуйн нэгжээс
асуулгаар судалгаа авахад 47% нь түрээсийн бизнест
вирусийн халдварын эсрэг хэрэгжүүлж буй арга
хэмжээнүүд маш ихээр нөлөөлж байна гэж хариулсан
бол 52 хувь нь 2020 оны эхний хагас жилийн орлого
30%-с дээш хэмжээгээр буурна, 24 хувь нь 10-30%-аар
буурна гэж үзжээ. Түүнчлэн тэдний төрөөс авахыг хүсч
буй дэмжлэгүүдэд дийлэнх нь бүрэн эсвэл 30-с дээш
хувиар түрээсийн төлбөрийг чөлөөлж өгөхийг хүссэн
байна. Одоогоор түрээслүүлэгчдийн 64 хувь нь
түрээсийн төлбөрөөс тодорхой хувиар хөнгөлөлт
үзүүлж байгаа, 23 хувь нь түрээсийн төлбөртэй
холбогдох торгууль алдангиас чөлөөлж, 13 хувь нь
түрээсийн төлбөрийг хойшлуулж зэрэг хөнгөлөлт
үзүүлж байна.
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Бизнес дэх нөлөө, салбараар

Ажлын Байрны Зах Зээлд Үзүүлж Буй Нөлөө

2020 оны 3 сарын 20-23 өдрүүдэд МҮХАҮТ-ын гишүүн
болон гишүүн бус 1,504 аж ахуйн нэгжийг хамруулан
судалгаа явуулахад 67.4% нь Covid-19 вирусийн
халдвар, тархалтаас сэргийлэх арга хэмжээ тэдний
бизнест маш их, 22.8% нь дунд зэрэг нөлөөлж байна
гэж хариулсан нь өмнөх судалгаанаас өссөн үзүүлэлт
боллоо. Нийт судалгаанд оролцогчдын 56% нь ажлын
цагийн зохицуулалт хийсэн, 33% нь ажиллагсдаа түр
болон бүр мөсөн чөлөөлсөн нь алдагдсан ажлын
байрны тоог 6,000-д хүргээд байна. Энэхүү ажил
чөлөөлөлт зочид буудал, нийтийн хоолны мөн аялал
жуулчлалын салбарт өргөнөөр тохиолджээ. Харин
мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны салбарын
12% нь ажиллагсдаа чөлөөлсөн бол эрчим хүчний
салбарт ажлын байрны тоо өөрчлөгдөөгүй байна.
Энэхүү эдийн засгийн хүнд хэцүү байдал хэвээр
үргэлжилбэл судалгаанд оролцогчдын 30% нь нийт
8,000 тооны ажлын байрыг цомхтгох төлөвлөгөөтэй
гэжээ. Ажлын байранд гарсан өөрчлөлтийн голлох
шалтгаан буюу 65% нь өндөржүүлсэн бэлэн байдлын
шийдвэртэй, 41% нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ буурсантай
холбоотой байна. Судалгаанд оролцсон нийт
компаниудын 46% нь ажиллагсдаа богиносгосон цагт
шилжүүлсэн, 35% нь зайнаас ажиллуулсан, 16% нь
ямар нэг өөрчлөлт оруулаагүй байна. Цалингийн хувьд
63 хувьд нь өөрчлөлт оруулаагүй, үлдсэн нь бууруулсан
үзүүлэлттэй байна.

Ажлын байраа хадгалж үлдэхэд тулгарч буй 
асуудлууд

65% 
42%
30%
17%
10%

- Орлого буурсан

- Үйл ажиллагаа зогссон/доголдсон

- Зардал ханах шаардлагатай

- Ажиллах хүчинтэй холбоотой зардал өссөн

- Ямар нэгэн хүндрэл байхгүй Эх сурвалж: МҮХАҮТ, Монгол Банк
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COVID-19 БА МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ

Ажлын байрыг цомхотгоно гэсэн хариултыг салбараар авч үзвэл хөнгөн үйлдвэрлэлийн 50%, зочид буудал, нийтийн
хоолны газрын 43%, үйлчилгээний 38%, аялал жуулчлалын салбарын 38%, хүнсний үйлдвэрлэлийн 35%-г тус тус эзэлж
байна.
Ажиллагсдын тооноос үл хамааран төрөөс ажлын байрыг хадгалахад зориулсан санхүүгийн дэмжлэг бүх аж ахуйн
нэгжүүдэд шаардлагатай байгаа бол 10 хүртэлх ажилтантай жижиг бизнесүүдийн хувьд хөнгөлөлттэй зээл, 50-200 хүртэлх
тооны ажилтантай бизнесүүдэд НДШ-ийн төлбөрийг хойшлуулах нь илүү чухал шаардлагатай байгааг мэдэгдсэн байна.

COVID-19 БА НООЛУУРЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

2019 оны Монголын угаасан ноолуурын экспортын 100 хувийг Хятад улс, самнасан ноолуурын экспортын 85 хувийг Итали
улс эзэлж байсан бол эдгээр улсуудын аль альнийх нь эдийн засаг вирусийн халдварын улмаас уналтад орсон байна.
Түүнчлэн боловсруулсан ноолуурын зах зээлд голлох байр суурь эзэлдэг Европын орнууд, түүний дотор Итали, Англи,
Герман зэрэг улсуудын эдийн засаг огцом уналттай байгаа нь Монгол улсын ноолуурын зах зээлд хүнд цохилт болоод
байна. Монгол улсын ноолуурын эцсийн бүтээгдэхүүний дотоодын борлуулалтад гадны жуулчдын худалдан авалт чухал
нөлөөтэй байдаг бол энэ жил вирусийн халдвартай холбоотойгоор аялал жуулчлалын салбар зогсонги байдалд орсон нь
ноолуурын салбарын орлогыг бууруулж байна.

Ноолуурын үнэ

Монгол улс нь дэлхийн ноолуурын зах зээлийн
хоёрдогч том тоглогч бөгөөд жил бүр дэлхийн зах
зээлд 9.6 мянган тонн буюу нийт ноолуурын 40%-г
бэлтгэж нийлүүлдэг байна. 2020 оны 1 сарын 29-ний
байдлаар ноолуурын зах зээлийн индикатор өмнөх
сараас 0.08-1.88 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
2000-2019 он хүртэлх ноолуурын зах зээлийн үнийн
индексээс харахад эдийн засгийн хямралын үед
ноолуурын эрэлт болон үнэ ханш огцом буурч байсан
байна.

МҮХАҮТ-аас 2020 оны 3 дугаар сард “Ноолуурын
салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн өнөөгийн байдал,
хэрэгцээ” судалгааг явуулж үүнд 55 аж ахуйн нэгж
оролцсон бөгөөд тэдгээр нь нийтдээ 276.6 тонн
түүхий ноолуур, 77 тонн угаасан ноолуур, 396 тонн
самнасан ноолуур, 248.4 тонн утас, 992 мянган ширхэг
бэлэн бүтээгдэхүүний нөөцтэй байна.Тэдгээр
компаниудын 87% нь ноолуурын үнийг 50 мянган
төгрөгөөс дээш байна гэсэн хүлээлттэй байна.

Судалгаанд оролцсон компаниудын 83.3% нь зээлийн
үлдэгдэлтэй ба нийт зээлийн үлдэгдлийн хэмжээ
259.3 тэрбум төгрөг, талаас дээш нь 12%-с дээш
хувийн зээлийн хүүтэй байна. Тэдгээрийн нийт
шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээ 360.3 тэрбум
төгрөг бөгөөд үүний 27%-г эргэлтийн хөрөнгөнд 20%-г
машин тоног төхөөрөмж худалдан авахад, 22%-г
маркетинг, судалгаа, шинжилгээний зардалд,16%-г
шинээр ажлын байр бий болгох, ажиллагсдыг сургаж
чадваржуулахад зарцуулах төлөвлөгөөтэй байна.
Санхүүжилт хэрэгтэй компаниудын ихэнх нь буюу 59%
нь 3% хүртэлх, 24% нь 3-5%, 15% нь 5-8% байхаар
зээлийн хүүг тогтоовол тохиромжтой гэж үзжээ.

Түүхий ноолуурын зах зээлийн үнийн хүлээлт

13.00%

40.70%

27.80%

18.50%

50 мянган төгрөг хүртэл 50-70 мянган төгрөг 70-90 мянган төгрөг 90 мянган төгрөгөөс дээш 

Энэ жилийн цар тахлаас шалтгаалан тулгарч буй эдийн засгийн
хямрал нь 2009 оноос хойш тохиолдож байсан хямралуудаас
хавьгүй хүнд хэцүү боловч, хэрэв тэдэнтэй ижил үр дагавартай
байна гэж өөдрөгөөр үзвэл дотоодын ноолуурын үнэ
ойролцоогоор 60 мянган төгрөг байх тооцоо гарч байна.

Эх сурвалж: МҮХАҮТ



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

COVID-19 БА МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ

COVID-19 БА ЭМ ХАНГАМЖИЙН САЛБАР

МҮХАҮТ ба Монголын эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн “ЭМ” холбоо хамтран эм эмнэлгийн хангамжийн үйлдвэрлэл,
импорт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 34 компаниас судалгаа авахад Вирусийн халдвараас үүссэн нөхцөл байдал судалгаанд
оролцогчдын 56 хувьд нь маш их нөлөөлсөн, 35 хувьд нь дунд зэрэг нөлөөлсөн гэж хариулжээ. Эдгээр нөлөөллүүд нь эм,
хэрэгсэл, эмийн түүхий эдийн үнэ өссөн, нийлүүлэлт хомстсон, түүхий эдийн хомстлоос үүдэн үйлдвэрлэл тасалдсан,
нийлүүлэгч талаас төлбөрийг 100 хувь урьдчилан төлөх нөхцөл тавих болсон, тендерийн худалдан авалт дээр авлага
үүссэн,эргэлтийн хөрөнгийн дутагдалд орсон зэрэг асуудлууд дийлэнх нь байна.

Ноолуурын үнэ Эм хангамжийн нөөцийн хувьд
судалгаанд оролцогчдын 53
хувь нь 1-3 сарын, 29 хувь нь 1
сар хүртэл хугацааны нөөцтэй
байгаа бөгөөд 15 хувь нь
нөөцгүй гэж хариулжээ. Тэдний
62 хувиас дээш вирусийн
халдварын үед хамгийн их
эрэлттэй байгаа нэг удаагийн
маск, хамгаалах хэрэгсэл,
ариутгал халдваргүйтгэлийн
бодис тасалдсан, ирэх 3 сард ч
тасалдах магадлалтай гэжээ.

79%

71%

59%

50%

44%

32%

24%

18%

12%

Хөнгөлөлттэй зээл авах

Зайлшгүй байх эм, эмнэлгийн болон хамгаалах
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг татвараас чөлөөлөх

Зайлшгүй шаардлагатай эм/эмийн түүхий эдийг
татвараас чөлөөлөх

Асуудал хариуцсан төрийн байгууллагаас зохицуулалт
хийх

Эм хангамжийн байгууллагын бүх шатны тендерийн
авлагыг барагдуулах

ЭМДС-ийн авлагыг барагдуулах

Тендерийн гүйцэтгэлийн баталгааны хугацаа, хувийг
бууруулах

Гаднын нийлүүлэгчидтэй нэгдсэн захиалга хийх

Бусад

Санхүүгийн хэрэгцээ

Судалгаанд оролцогчдын 48 хувьд нь 51-500 сая, 21 хувьд нь 500 саяас 1 тэрбум, 18 хувьд нь 1 тэрбум
төгрөгөөс дээш санхүүжилтийн хэрэгцээ байгаа бөгөөд цөөн тооны компани нийт хэрэгцээнийхээ 50-с
дээш хувийг дээш өөрөөсөө гаргах боломжтой гэсэн байна. Эм хангамжийн байгууллагуудад гол асуудал
нь тэдний ихэнх буюу 76 хувь нь тендерийн худалдан авалт дээр авлагатай, тендерийн гүйцэтгэлийн
баталгаан болгож тавьсан мөнгө нь эргэлтийн хөрөнгийн дутагдахад нөлөөлдөг гэжээ,

Зайлшгүй шаардлагатай байх эм, эмийн түүхий эдийн 1 сарын нөөцөнд 11.3 тэрбум төгрөг, вирусийн
халдвар хамгаалалтын арга хэмжээний үед зайлшгүй байх эмний нэг сарын нөөцөнд 16.7 тэрбум төгрөг,
эмнэлгийн тоног төхөөрөмж болон хамгаалах хэрэгслийн нэг сарын нөөцөнд 9.1 тэрбум төгрөг буюу нийт
37.1тэрбум төгрөгийн санхүүжилт одоогоор хэрэгцээтэй байна.

Эх сурвалж: МҮХАҮТ



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

Харьцуул  
сан сар

1 сарын  
өмнөх

3 сарын  
өмнөх

12 сарын  
өмнөх

ОН Интервал Өөрчлөлт(саруудын дундаж)

1998
1-6 сар -0.9% 0.2% 29.6%

7-12 сар 0.8% 0.9% 5.8%

1999
1-6 сар 1.8% 3.9% 4.2%

7-12 сар 3.0% 9.6% 23.5%

2000*
1-6 сар 2.6% 8.0% 37.9%

7-12 сар 0.3% 2.1% 25.8%

2001
1-6 сар 3.3% 8.7% 21.9%

7-12 сар 0.9% 3.8% 24.6%

2002
1-6 сар 3.5% 9.9% 31.9%

7-12 сар 2.7% 8.3% 38.5%

2003
1-6 сар 2.9% 9.6% 41.5%

7-12 сар 4.0% 9.4% 40.9%

2004*
1-6 сар 2.4% 10.4% 45.6%

7-12 сар 0.7% 3.0% 34.4%

2005
1-6 сар 3.0% 7.6% 21.9%

7-12 сар 2.1% 7.5% 31.9%

2006
1-6 сар 4.2% 10.7% 37.0%

7-12 сар 1.0% 6.9% 39.1%

2007
1-6 сар 4.7% 12.4% 42.4%

7-12 сар 3.0% 8.5% 45.9%

2008*
1-6 сар 1.1% 4.6% 37.2%

7-12 сар -2.0% -4.4% 9.2%

2009
1-6 сар 1.3% 2.4% -4.6%

7-12 сар 2.8% 7.2% 10.5%

2010
1-6 сар 3.5% 9.7% 33.5%

7-12 сар 5.0% 12.1% 46.9%

2011
1-6 сар 3.6% 15.5% 66.2%

7-12 сар 1.8% 6.1% 55.8%

2012*
1-6 сар 1.7% 4.2% 24.0%

7-12 сар 1.3% 4.0% 17.4%

2013
1-6 сар 0.9% 3.1% 16.5%

7-12 сар 2.8% 8.7% 21.9%

2014
1-6 сар 1.2% 6.0% 34.4%

7-12 сар 0.9% 0.0% 16.7%

2015
1-6 сар -0.9% -1.5% -0.5%

7-12 сар 0.0% 0.3% -2.1%

2016*
1-6 сар 1.8% 4.3% 3.9%

7-12 сар 1.4% 4.8% 17.2%

2017
1-6 сар 1.8% 4.8% 21.1%

7-12 сар 2.8% 7.8% 26.8%

2018
1-6 сар 1.5% 5.9% 30.3%

7-12 сар 2.0% 5.6% 23.2%

2019
1-6 сар 0.6% 3.5% 21.4%

7-12 сар 0.5% 1.1% 13.0%

Мөнгөний нийлүүлэлтийн өөрчлөлт

Харьцуул  
сан сар

1 сарын  
өмнөх

3 сарын  
өмнөх

12 сарын  
өмнөх

ОН Өөрчлөлт(саруудын дундаж)

1998 -0.9% 0.2% 29.6%

1999 1.8% 3.9% 4.2%

2001 3.3% 8.7% 21.9%

2002 3.5% 9.9% 31.9%

2003 2.9% 9.6% 41.5%

2005 3.0% 7.6% 21.9%

2006 4.2% 10.7% 37.0%

2007 4.7% 12.4% 42.4%

2009 1.3% 2.4% -4.6%

2010 3.5% 9.7% 33.5%

2011 3.6% 15.5% 66.2%

2013 0.9% 3.1% 16.5%

2014 1.2% 6.0% 34.4%

2015 -0.9% -1.5% -0.5%

2017 1.8% 4.8% 21.1%

2018 1.5% 5.9% 30.3%

2019 0.6% 3.5% 21.4%

Дундаж 2.1% 6.6% 26.4%

Сонгуульгүй жил(1-6 сар хүртэл) Сонгуультай жил(1-6 сар хүртэл)

Харьцуулс  
ан сар

1 сарын  
өмнөх

3 сарын  
өмнөх

12 сарын  
өмнөх

ОН Өөрчлөлт(саруудын дундаж)

2000* 2.6% 8.0% 37.9%

2004* 2.4% 10.4% 45.6%

2008* 1.1% 4.6% 37.2%

2012* 1.7% 4.2% 24.0%

2016* 1.8% 4.3% 3.9%

Дундаж 1.9% 6.3% 29.7%

Харьцуулса  
н сар

1 сарын  
өмнөх

3 сарын  
өмнөх

12 сарын  
өмнөх

ОН
Өөрчлөлт(саруудын дундаж)

1998 0.8% 0.9% 5.8%

2001 0.9% 3.8% 24.6%

2002 2.7% 8.3% 38.5%

2005 2.1% 7.5% 31.9%

2006 1.0% 6.9% 39.1%

2009 2.8% 7.2% 10.5%

2010 5.0% 12.1% 46.9%

2013 2.8% 8.7% 21.9%

2014 0.9% 0.0% 16.7%

2017 2.8% 7.8% 26.8%

2018 2.0% 5.6% 23.2%

2019 0.5% 1.1% 13.0%

2000* 0.3% 2.1% 25.8%

2004* 0.7% 3.0% 34.4%

2008* -2.0% -4.4% 9.2%

2012* 1.3% 4.0% 17.4%

2016* 1.4% 4.8% 17.2%

Дундаж 1.5% 4.7% 23.7%

Бусад жил(7-12 сар хүртэл)Сонгуулийн өмнөх жил(7-12  
сар хүртэл)
Харьцуулсан  

сар
1 сарын  
өмнөх

3 сарын  
өмнөх

12 сарын  
өмнөх

ОН Өөрчлөлт(саруудын  
дундаж)

1999 3.0% 9.6% 23.5%
2003 4.0% 9.4% 40.9%

2007 3.0% 8.5% 45.9%

2011 1.8% 6.1% 55.8%

2015 0.0% 0.3% -2.1%

Дундаж 2.4% 6.8% 32.8%

Сонгуулийн өмнөх жилүүдийн 7-р
сараас 12 сар хүртэлх саруудын
дундаж өөрчлөлтүүдээс харахад
Сонгуулийн өмнөх жилүүдийн 7-р
сараас 12-р сар хүртэлх мөнгөний
нийлүүлэлийн өөрчлөлтүүд илүү
өндөр хувиар өссөн нь харагдаж
байна.

1-р сараас 6-р сар хүртэлх мөнгөний
нийлүүлэлтийн 1 сарын өмнөх дундаж
өөрчлөлт нь 2019 онд 0.6 хувьтай байсан
бол 3 сарын өмнөх дундаж өөрчлөлт 3.5
хувь, 12 сарын өмнөх өөрчлөлт 21.4 хувьтай
байна.

Сонгуульгүй жилд 1-р сараас 6-р сар хүртэлх
мөнгөний нийлүүлэлтийн 1 сарын өмнөх
өөрчлөлт нь дунджаар 2.1 хувь байгаа бол
сонгуультай жилд 1.9 хувь байна.

Сонгуульгүй жилд 1-р сараас 6-р сар хүртэлх мөнгөний нийлүүлэлтийн 3 сарын өмнөх
өөрчлөлт нь дунджаар 6.6 хувь байгаа бол сонгуультай жилд 6.3 хувь байна.
Сонгуульгүй жилд 1-р сараас 6-р сар хүртэлх мөнгөний нийлүүлэлтийн 12 сарын
өмнөх өөрчлөлт нь дунджаар 6.6 хувь байгаа бол сонгуультай жилд 6.3 хувь байна.
Сонгуультай жилүүдийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл мөнгөний нийлүүлэлт сонгуульгүй
жилүүдийн дундаж өөрчлөлт нь бага хувьтай байгаа нь харагдаж байна.

СОНГУУЛЬ БА МӨНГӨНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ


