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МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД СЕКТОРЫН ТОЙМ  

2016 оны 3-р улиралд (7-9 сар) урсгал данс 117 сая ам.долларын 
алдагдалтай, хөрөнгө ба санхүүгийн данс 129 сая ам.долларын 
алдагдалтай, нийт төлбөрийн тэнцэл 186 сая ам.долларын 
алдагдалтай буюу гадаад валютын улсын нөөц уг дүнгээр 
буурчээ. Статистикийн алдаа ба орхигдуулгын дүн 59 сая 
ам.доллар байна.  
2015 оны 3-р улиралтай харьцуулахад урсгал дансны алдагдал 57 
сая ам.доллараар буурсан бол хөрөнгө ба санхүүгийн данс 220 
сая ам.доллараар буурч 129 сая ам.долларын алдагдалтай байна.  
Гадаад валютын улсын нөөц тайлант улирлын эцсийн байдлаар 
1,092.4 сая ам.доллар буюу сүүлийн 3 сарын дунджаар тооцсон 
импортын 4.1 сарын хэрэгцээг хангах түвшинд байна.  

Төлбөрийн тэнцэл  
Дүрслэл 1. Төлбөрийн тэнцэл  

Гадаад хөрөнгө оруулалтын позиц (IIP)  Дүрслэл 2. Гадаад хөрөнгө оруулалтын позиц  

Гадаад өрийн статистик  
Дүрслэл 3. Нийт гадаад өрийн үлдэгдэл  

Монгол Улсын гадаадад байршуулсан санхүүгийн хөрөнгө (актив) 
3,743 сая ам.доллар, гадаадад төлөх санхүүгийн өглөг (пассив) 
29,906 сая ам.долларт тус тус хүрснээр гадаад хөрөнгө 
оруулалтын позиц 2016 оны 3-р улирлын байдлаар 26,164 сая 
ам.долларын сөрөг үлдэгдэлтэй буюу богино позицтой байна.  
Энэ нь Монгол Улс цэвэр дүнгээр гадаадад төлөх санхүүгийн 
өглөгтэй болохыг харуулах бөгөөд богино позиц нь өнгөрсөн оны 
мөн үеэс 7% буюу 1676 сая ам.доллараар өссөн.  
Үүнд, багцын хөрөнгө оруулалтын богино позиц 17 сая 
ам.доллараар өсч, шууд хөрөнгө оруулалт, бусад хөрөнгө 
оруулалт болон гадаад валютын улсын нөөц 9 сая ам.доллар, 37 
сая ам.доллар, 204 сая ам.доллараар тус тус буурсан нь 
нөлөөлжээ. 

Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл тайлант улирлын 
эцэст 23,785 сая ам.долларт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 10%-иар 
буюу 2,195 сая ам.доллараар нэмэгдсэн байна.  Үүнд: 
 

 Засгийн газрийн гадаад өр 34%-иар буюу 1217 сая 
ам.доллараар өсч 4,759 сая  ам.долларт,  

 Төв банкны гадаад өглөг 22%-иар буюу 482 сая 
ам.доллараар буурч 1,729 сая  ам.долларт, 

 Банкуудын гадаад өр 27%-иар буюу 495 сая ам.доллараар 
өсч 2,351 сая  ам.долларт,  

 Бусад сектор (ААН)-ын гадаад өр 132%-иар буюу 4486 сая 
ам.доллараар өсч 8,128 сая  ам.долларт, 

 Гадаадын хөрөнгө оруулагчаас авсан зээлийн эх үүсвэр 35%
-иар буюу 3654 сая ам.доллараар буурч 6,817 сая ам.долларт 
тус тус хүрсэн байна.    

   2 0 1 6   О Н Ы  3 - Р  У Л И Р Л Ы Н    Г Ү Й Ц Э Т Г Э Л  

Гадаад секторын статистик гэж аливаа улс орны гадаад 
ертөнцтэй харилцах эдийн засгийн харилцааг үзүүлэгч эдийн 
засгийн төлбөр тооцооны дансдын урсгал болон үлдэгдлийн 
мөнгөн үзүүлэлтийг хэлдэг. Энэхүү үзүүлэлтэд төлбөрийн 
тэнцэл, гадаад хөрөнгө оруулалтын позиц, гадаад зээл, гадаад 
валютын улсын нөөцийн мэдээ зэрэг статистик мэдээллүүд 
багтдаг. 

Гадаад секторын статистик Дүрслэл 4. Статистик хамаарал 
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2016 оны 3-р улиралд урсгал тэнцлийн алдагдал 117 сая 
ам.долларт хүрч, алдагдлын хэмжээ 2015 оны мөн үеэс 33%-иар 
буурчээ. 
Өнгөрсөн оны мөн үед ашигтай гарч байсан бараа, үйлчилгээний 
худалдаа энэ улиралд 54 сая ам.долларын алдагдалтай гарав. 
Тайлант хугацаанд барааны дансны ашиг 6 сая ам.доллараар 
өссөн хэдий ч үйлчилгээний гадаад худалдааны алдагдал 95 сая 
ам.доллараар өссөн нь ашиг буурахад  нөлөөлжээ. 

I. ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ 

УРСГАЛ ДАНС Хүснэгт 1. Урсгал тэнцэл  (сая ам.доллар) 

Төлбөрийн тэнцэл дэх барааны худалдааны эргэлт өнгөрсөн 
онтой харьцуулахад 6%-иар буурч 2,068 сая ам.долларт хүрсэн. 
Барааны худалдааны тэнцэл тайлант хугацаанд 103 сая 
ам.долларт хүрч, сүүлийн 9 улирал дараалан ашигтай гарлаа.  
Барааны худалдааны тэнцэл сайжрахад тайлант улиралд нефтийн 
импорт 21%-иар, хүнд даацын машин, механизм, тоног 
төхөөрөмж, бүх төрлийн автомашины импорт 4%-иар буурсан нь 
голлон нөлөөлсөн. Харин өнгөрсөн он болон 2016 оны 1 дүгээр 
улиралд бууралттай байсан хэрэглээний барааны импорт тайлант 
хугацаанд 19%-иар өссөн байна. 

Барааны худалдаа 

Тайлант улиралд үйлчилгээний худалдааны алдагдал өнгөрсөн 
оны 3-р улирлын гүйцэтгэлээс 94 сая ам.доллараар өсч 158 сая 

ам. долларт хүрсэн байна.  

Алдагдал ийнхүү өсөхөд бусад үйлчилгээний зардал 93 сая 
ам.доллараар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Бусад үйлчилгээний 
зардал өсөхөд санхүүгийн, барилгын, архитектур, инженер болон 

техникийн үйлчилгээний өсөлт голлон нөлөөлжээ. 

Үйлчилгээний худалдаа  

2016 оны 3-р улирлын гүйцэтгэлээр орлогын данс 141 сая 
ам.долларын алдагдалтай гарч 2015 оны мөн үетэй харьцуулахад 
алдагдлын хэмжээ 44%-иар буюу 110 сая ам.доллараар буурсан. 

Тайлант хугацааны голлох төлбөрийг дурьдвал: 

 ААНБ-ууд гадаадын хөрөнгө оруулагчдад 37 сая ам.долларын 
ноогдол ашгийг хуваарилж, хөрөнгө оруулагчдын зээлийн 

үүсвэрт 55 сая ам.долларын хүү төлсөн, 

 Монгол Улсын Засгийн газар бонд, гадаад зээлийн эх үүсвэрт 35 

сая ам.долларын хүүгийн төлбөр төлсөн, 

 ААНБ-ууд бусад гадаад зээлийн эх үүсвэрт 39 сая ам.долларын 

хүүгийн төлбөр төлсөн, 

 Банкууд гадаад зээл болон харьяат бусын харилцах, 
хадгаламжийн дансанд 27 сая ам.долларын хүүгийн төлбөр 

төлсөн,  

 Төр, хувийн хэвшил хамтдаа бондын эх үүсвэрт 44 сая 

долларын хүүгийн төлбөрийг төлсөн байна.   

Орлого 

Гадаадын улс орнуудад ажиллаж, амьдарч буй иргэдээс хүлээн 
авсан гуйвуулгын дүн өмнөх оны мөн үеэс 0.5%-иар буурсантай 
зэрэгцэн гадаадын улс орнууд руу шилжүүлсэн хувийн гуйвуулгын 
хэмжээ 30%-иар буурснаар ажилчдын гуйвуулга цэвэр дүнгээр 35 
сая ам.доллар болж өссөн байна.   

Урсгал шилжүүлэг   

Дүрслэл 5. Барааны худалдаа 

Дүрслэл 6. Үйлчилгээний худалдаа 

Хүснэгт 2. Ажилчдын гуйвуулга, (улсаар, мянган ам.доллар)  

Хүснэгт 3. Ажилчдын гуйвуулга, (жилээр, сая ам.доллар)  
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Хөрөнгө ба санхүүгийн тэнцэл 129 сая ам.долларын 
алдагдалтай гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 220 сая 
ам.доллараар буурсан үзүүлэлт юм.  
Энэ нь банкны салбарын харилцах хадгаламж өнгөрсөн оны мөн 
үеэс 725 сая ам.доллараар буурснаас голлон шалтгаалж байна.  

I. ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ 

ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮГИЙН ДАНС 
Хүснэгт 4. Хөрөнгө, санхүүгийн тэнцэл  (сая ам.доллар) 

2016 оны 3-р улиралд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт цэвэр 
дүнгээр 60 сая ам.долларт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийн 
үзүүлэлтээс 88 сая ам.доллараар өссөн байна.   
 
Үүнд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гадаадын хөрөнгө 
оруулагчдаас авсан зээлийн санхүүжилт өнгөрсөн оны түвшнээс 
89 сая ам.доллараар өсч, 60 сая ам.долларт хүрсэн нь голлох 
нөлөөг үзүүлжээ.   
 
Тайлант улиралд Монгол улсад орсон гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтыг улсаар нь авч үзвэл, Австрали улсаас манай улсад 
оруулсан хөрөнгө оруулалт 2015 оны 3 дугаар улиралд  –52.9 
сая ам.доллар буюу хөрөнгө оруулалтаа буцаан татсан 
үзүүлэлттэй байсан бол 2016 оны 9 дугаар улиралд өмнөх оны 
мөн үеэс 65.0 сая ам.доллараар өсч 12.1 сая ам.долларт, 
БНХАУ-аас орж ирсэн хөрөнгө оруулалт 2015 онд 1.8 сая 
ам.доллар байсан бол 2016 оны 3 дугаар улиралд 47.7 сая 
ам.доллараар өсч –45.6 сая ам.долларт хүрсэн бол Голланд 
улсаас орж ирсэн хөрөнгө оруулалт өмнөх оны мөн үеэс 39.9 
сая ам.доллараар буурч –36.3 сая ам.долларт, Сингапур улсаас 
орж ирсэн хөрөнгө оруулалт 20.4 сая ам.доллараар буурч –24.4 
сая ам.долларт тус тус хүрсэн байна.  
 
Эдийн засгийн салбараар нь авч үзвэл 2016 оны 3 дугаар 
улиралд манай улсад орсон нийт хөрөнгө оруулалтын өсөлтийн 
445%-ыг буюу 32.7 сая ам.долларыг барилгын салбарт оруулсан 
хөрөнгө оруулалт, 31% буюу 23.3 сая ам.долларыг бөөний 
болон жижиглэн худалдааны салбарт оруулсан хөрөнгө 
оруулалтууд тус тус эзэлж байгаа бол нийт бууралтын 43%-ыг 
буюу –32 сая ам.долларыг уул уурхайн салбараас буцаан татсан 
хөрөнгө оруулалт эзэлж байна.  
 
Эдийн засгийн салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалтын дүнг 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал, уул уурхайн салбарын 
хөрөнгө оруулалт 135.9 сая ам.доллар, бөөний болон 
жижиглэнгийн худалдаа 11.7 сая ам.доллар, барилга 9.0 сая 
ам.доллараар тус тус өссөн бол зочид буудал, байр, сууц 38.3 
сая ам.доллар, боловсруулах үйлдвэр 5.4 сая ам.доллар, цүл 
хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 4.2 сая ам.доллар, бусад 
салбар 5.7 сая ам.доллараар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

Багцын хөрөнгө оруулалт 

Тайлант онд бусад хөрөнгө оруулалтын данс 220 сая 
ам.долларын алдагдалтай гарсан бөгөөд үүнийг өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулбал тэнцэл 621 сая ам.доллараар буурсан 
үзүүлэлт юм.  

Бусад хөрөнгө оруулалт 

2016 оны 3 дугаар улиралд алдаа ба орхигдуулга үзүүлэлт 59 сая 
ам.доллар гарсан байна.   
 
Уг үзүүлэлт эерэг дүнтэй гарсан нь тайлант хугацаанд дотогш 
чиглэсэн хөрөнгийн урсгал дутуу бүртгэгдэж байж болзошгүйг 
харуулж байна.  

Хүснэгт 5. ГШХО, улсаар (сая ам.доллар) 

Хүснэгт 6. ГШХО, ЭЗ-ийн салбараар (сая ам.доллар)  

Багцын хөрөнгө оруулалтын данс тайлант хугацаанд 4 сая 
ам.долларын ашигтай гарчээ. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 
320 сая ам.доллараар өссөн үзүүлэлт юм.  

Алдаа ба орхигдуулга 
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II. ГАДААД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ПОЗИЦ 

Хүснэгт 7. Позиц  (сая ам.доллар) 

Дүрслэл 7. Гадаад  актив 

Дүрслэл 8. Гадаад пассив 

Монгол Улсын Гадаад хөрөнгө оруулалтын позиц (цэвэр) 
2016 оны 3-р улирлын эцэст -26,163.8 сая ам.доллар байв. 
Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын гаднаас татсан хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ нь гадагш хийсэн хөрөнгө оруулалтаас 
26.6 тэрбум ам.доллараар их байна. Энэ нь гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт, багцын болон бусад хөрөнгө оруулалт, 
ялангуяа ГШХО-тай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчаасаа 
татсан зээлийн санхүүжилтийн үлдэгдлээс голлон хамаарч 
байна.  
 
Монгол Улсаас эдийн засгийн харьяат буст оруулсан хөрөнгө 
оруулалтын дүн (актив) 3,742.5 сая ам.доллар байна. Үүний 
51%-ийг бусад хөрөнгө оруулалтын актив, 29%-ийг гадаад 
валютын албан нөөц, 10%-ийг шууд хөрөнгө оруулалт, 
үлдсэн 9%-ийг багцын хөрөнгө оруулалт тус тус эзэлж байна. 
 
Монгол Улсын эдийн засгийн харьяатад Гадаадаас оруулсан 
хөрөнгө оруулалтын дүн (пассив) 29,906.3 сая ам.долларт 
хүрчээ. Үүний 43%-ийг гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, 45%
-ийг бусад хөрөнгө оруулалт, үлдсэн 12%-ийг багцын хөрөнгө 
оруулалт тус тус эзэлж байна. 
 
Монгол Улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 46%-ийг 
буюу 5,921.1 сая ам.долларыг хувь нийлүүлэгчийн дүрмийн 
сан дахь хөрөнгө оруулалт, үлдсэн 54% буюу 6,817.3 сая 
ам.долларыг толгой компаниасаа авсан зээл (компани 
хоорондын өглөг, санхүүжилт) эзэлж байна.  
 
Гадаад хөрөнгө оруулалтын богино позиц өмнөх улирлаас 
0.9%-иар буюу 232.9 сая ам.доллараар өссөн байна.  Үүнийг: 
 

 Ерөнхий бүтцээр нь авч үзвэл, гадаад актив 4.5%-иар 
буюу 162.9 сая ам.доллараар, гадаад пассив 1.3%-иар 
буюу 395.8 сая ам.доллараар өссөнөөр,  

 

 Данс тус бүрээр авч үзвэл, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтын богино позиц 0.1%-иар буюу 8.6 сая 
ам.доллараар өссөнөөр, бусад хөрөнгө оруулалтын 
богино позиц 0.3%-иар буюу 36.8 сая ам.доллараар 
өссөнөөр, багцын хөрөнгө оруулалтын богино позиц 
0.5%-иар буюу 16.6 сая ам.доллараар, гадаад валютын 
албан нөөц 15.8%-иар буюу 204.2 сая ам.доллараар тус 
тус буурснаар тайлбарлагдаж байна.  

 
Өөрчлөлтийг бүтцээр авч үзвэл, гадаад хөрөнгө оруулалтын 
богино позиц төлбөрийн тэнцлийн орох, гарах урсгалаар 54.2 
сая ам.доллар, үнийн өөрчлөлтөөр 61.3 сая ам.доллараар, 
бусад өөрчлөлтөөр -430.0 сая ам.доллараар, ханшийн 
зөрүүгээр 77.1 сая ам.доллараар өөрчлөгдсөнөөр 
тайлбарлаж байна.  
 
Гадаад активын дүн буурч байгаа нь гадаад валютын улсын 
нөөцийн бууралтаас шалтгаалсан бол гадаад пассив өсөлт нь 
бусад хөрөнгө оруулалтын тодруулбал ААН-үүд болон 
Хөгжлийн банкны гадаад зээлийн эх үүсвэрийн өсөлтөөр 
голлон тайлбарлагдаж байна. 
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Монгол Улсад хөрөнгө оруулсан, Олон улсын хөрөнгийн биржид 

бүртгэлтэй компаниудын хувьцааны үнэ 2016 оны 3-р улиралд 
өмнөх жилийн мөн үеийн хаалтын ханштай харьцуулахад 
дунджаар 39%-иар өсчээ. Тодруулбал,  
 
Өссөн: Винсвэй Кокинг кол компаний хувьцааны үнэ 413%-иар, 
Монголиа Майнинг корпораци 53%-иар, Монголиан энержи 
корпораци 26%-иар, Тюркуойс Хилл ресурс 16%-иар, Харанга 
ресурс 7%-иар тус тус өссөн байна.  
 
Буурсан: Писс мап холдинг 43%-иар, Петро матад компаний 
хувьцааны үнэ 34%-иар, Пропеси кол 32%-иар, Саусгови ресурс 
8%-иар, Монголиа Майнинг корпорацийн хувьцааны үнэ 71%-иар, 
61%-иар, Сентера Голд 5%-иар тус тус буурчээ.  

Хүснэгт 8.  Олон улсын хөрөнгийн бирж дээрх хувьцааны үнэ  Компаниудын хувьцааны үнэ 

Дүрслэл 10. ЗГ-н бондын үнэ, Түүхий эдийн үнийн индекс 

Дүрслэл 11. МУ-н ЗГ-н бондуудын өгөөжийн муруй 

* 2016 оны 4-р сарын 6 ны өдрийн үнийг суурь болгон  индексүүдийг тооцов.  

* 2016 оны 4-р сарын 6 ны өдрийн үнийг суурь болгон  индексүүдийг тооцов.  

2016 оны 3 дугаар улирлын сүүлчээс эхлэн дэлхийн зах зээл дэх 
түүхий эдийн үнэ, тэр дундаа нүүрсний үнэ эрчимтэй өсч, үүнтэй 
уялдан Засгийн газрын бондуудын үнэ бага зэрэг өсөлттэй 
байлаа. З дугаар улирлын байдлаарх Засгийн газрын бондуудын 
үнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал Засгийн газрын 5 
жилийн хугацаатай бондын үнэ 4.7 хувь, 10 жилийн хугацаатай 
гаргасан бондын үнэ 8.9%, Дим сам бондын үнэ 4.4%-иар тус тус 
өссөн үзүүлэлттэй байсан.  
 
2016 оны 8 дугаар сарын 19 болон 26-ны өдрүүдэд S&P болон 
Фич зэрэг олон улсын зэрэглэл тогтоогч байгууллагууд манай 
улсын зээлжих зэрэглэлийг бууруулсантай холбоотойгоор Засгийн 
газрын 5 жилийн хугацаатай гаргасан бондын өгөөж 2016 оны 9 
сарын 1-нд 9.6 хувь, 10 жилийн хугацаатай гаргасан бондын 
өгөөж 8.4 хувь хүрч өссөн (эрсдэл өсч буйг илэрхийлнэ) бол  11 
дүгээр сарын 18 болон 22-ний өдрүүдэд Мүүдиз болон Фич манай 
улсын зээлжих зэрэглэлийг ахин бууруулснаар 11 дүгээр сарын 25
-нд ЗГ-н 5 жилийн хугацаатай гаргасан бондын өгөөж 11.0%, 10 
жилийн хугацаатай гаргасан бондын өгөөж 9.2%-д тус тус хүрч 
өсөөд байна.  
 
Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын позицыг тооцоолохдоо 
Засгийн газрын бондуудыг зах зээлийн үнэлгээгээр тооцоолон 
тайлант хугацаан дахь үлдэгдлийн дүнг гаргадаг бөгөөд 2016 оны 
3 дугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын 5 жилийн хугацаатай 
гаргасан бондын үнэлгээ 482.9 сая ам.доллар, 10 жилийн 
хугацаатай гаргасан бондын үнэлгээ 879.8 сая ам.доллар, Дим 
Сам бондын үнэлгээ 153.8 сая ам.доллар, Мазаалай бондын 
үнэлгээ 537.4 сая ам.доллар байна.  

Засгийн газрын бондын үнэ 

Монгол Улсын багцын хөрөнгө оруулалтын гадаад актив 2016 
оны 3-р улирлын эцэст 325.7 сая ам.долларт хүрч өнгөрсөн оны 
мөн үеэс 30%-иар өссөн бол гадаад пассивын үлдэгдэл 3,689.6 
сая ам.долларт хүрч 21%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 
 
Актив: эдийн засгийн харьяатуудын эзэмшиж буй үнэт цаасыг 
гаргасан улсаар нь авч үзвэл, Гонг конг 62%, Австрали 12%, АНУ 
8%, Сингапур 6%, Канад 4%, БНХАУ 3%, Их Британи 2%, 
Швейцарь 1%, Солонгос 1%-ийг тус тус эзэлж байна.  
 
Пассив: эдийн засгийн харьяатуудын гаргасан үнэт цаасыг 
эзэмшигч улсаар нь ангилбал, Сингапур улс 21%, Гонг конг 14%, 
Япон улс 5%, АНУ 2%, БНХАУ 2%, бусад улс 20%, үлдсэн 42% нь 
эзэмшигч тодорхойгүй буюу хоёрдогч зах зээл дээр 
арилжаалагдаж байгаа тул аль улсын эдийн засгийн харьяат 
эзэмшиж буйг  тодорхойлох боломжгүй байна.  

Багцын хөрөнгө оруулалтын позиц  
Дүрслэл 9. Багцын ХО-ын позиц, 2016.III* улирал, сая ам.доллар  

* Урьдчилсан гүйцэтгэлээр  
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IV. ГАДААД ӨРИЙН СТАТИСТИК 
Хүснэгт  9. Нийт гадаад өрийн үлдэгдэл  (сая ам.доллар) 

Банкнаас бусад салбарын буюу аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
гадаад пассив 2016 оны 3-р улирлын эцэст 15,046 сая 
ам.долларт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 1,065 
сая ам.доллараар  өссөн. 
 
Салбарын нийт зээлийн 45% буюу 6,817 сая ам.долларын эх 
үүсвэр нь аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гадаадын хөрөнгө 
оруулагчийн зээл буюу компани хоорондын өглөг бөгөөд 
үүний дийлэнх нь уул уурхайн салбарт ашиглагдсан байна. Эх 
үүсвэр нь компанийн эргэлтийн хөрөнгө, мөнгөн урсгалыг 
дэмжих зорилгоор олгогддог урт хугацаат санхүүжилт бөгөөд 
ихэнх тохиолдолд хүүгүй, хатуу мөрдөх эргэн төлөлтийн 
хуваарь үгүй, улмаар харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр 
цаашид дүрмийн санд нэмж тооцогдох боломжтой байдгаараа 
бусад төрлийн зээлээс ялгаатай.  
 
Хөрөнгө оруулагчдын санхүүжилтийн ашиглалт болон буцаан 
төлөлтийн байдлыг авч үзвэл тайлант онд харгалзан 124 сая 
ам.доллар, 64 сая ам.доллар байжээ.  
 
ААН-үүдийн экспортын бараа, үйлчилгээнд авсан урьдчилгаа 
төлбөр болон төлбөрийг хийгээгүй боловч хүлээн авсан 
импортын бараа үйлчилгээний урт, богино хугацаат өглөгийн 
үлдэгдэл тайлант улирлын эцсийн байдлаар 523 сая 
ам.доллар болсон байна.  

Банкнаас бусад салбар 

Дүрслэл 12. Банкны салбарын гадаад зээл 

Дүрслэл 13. Банк бус хувийн хэвшлийн гадаад зээл 

Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 2016 оны 3-р 
улирлын байдлаар 23,785 сая ам.долларт хүрч өмнөх оны мөн 
үеэс 2,195 сая ам.доллараар нэмэгдсэн байна.  
 
Улсын салбар: Засгийн газрын гадаад өр 964 сая 
ам.доллараар нэмэгдэж 4,759 сая ам.долларт хүрсэн бол 
Монголбанкны  гадаад өр 29 сая ам.доллараар буурч 1,729 сая 
ам.долларт хүрчээ.  
 
Бусад салбар: Банк, бусад сектор, хөрөнгө оруулагчийн 
зээлийг бүхэлд нь хувийн хэвшлийн салбарын гадаад өр гэж 
ойлгох бөгөөд өнгөрсөн жилийн хугацаанд 1,459 сая 
ам.доллараар өсч 17,297 сая ам.долларт хүрээд байна.  

Банкны салбарын гадаад пассивын үлдэгдэл 2016 оны 3 дугаар 
улирлын эцэст 2,351 сая ам.долларт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 
9%-иар буюу 184 сая ам.доллараар нэмэгджээ.  
 
Гадаад пассивын 44%-ийг урт хугацаат зээл, 27%-ийг бонд, 
өрийн бичиг, 17%-ийг богино хугацаат зээл, үлдсэн 12%-ийг 
оршин суугч бусын харилцах, хадгаламжийн дансны өглөг тус 
тус бүрдүүлж байна.  
 
Банкууд тайлант улиралд гадаадын банк, санхүүгийн 
байгууллагаас 235.5 сая ам.долларын урт хугацаат, 79.5 сая 
ам.долларын богино хугацаат зээлийг шинээр авч, гэрээний 
дагуу  3.2 сая ам.долларын урт, 61.8 сая ам.долларын богино 
хугацаат зээлийг буцаан төлснөөр зээлийн үлдэгдэл харгалзан 
1,952.8 сая ам.доллар, 398.6   сая ам.долларт тус тус хүрчээ.  

Банкны салбар 

Мэдээллийн эх сурвалж:  
 
1. Засгийн газар: Сангийн яам, Өрийн удирдлагын хэлтэс 
2. Монголбанк: ТТБГазар, ССГазар 
3. Банк: Банкуудын тайлан тэнцэл, төлбөрийн тэнцлийн сарын 

мэдээ, гадаад зээлийн бүртгэл 
4. Бусад салбар: ААН-ийн Төлбөрийн тэнцлийн улирлын мэдээ, 

банкуудын гадаад гүйлгээний тайлан, гадаад зээлийн 
бүртгэлийн мэдээллийг тус тус ашиглав.  
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ХАВСРАЛТ 1.  МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН ХУРААНГУЙ ХҮСНЭГТ (сая ам.доллар) 

Эх сурвалж: Монголбанк  
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ХАВСРАЛТ 2.  ГАДААД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ПОЗИЦИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН (сая ам.доллар) 

Эх сурвалж: Монголбанк 
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Үргэлжлэл. 

Эх сурвалж: Монголбанк 
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ХАВСРАЛТ 3.  МОНГОЛ УЛСЫН НИЙТ ГАДААД ӨР (мянган ам.доллар) 

Эх сурвалж: Монголбанк 


