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Ерөнхий танилцуулга ба зорилго 

•  Оюу Толгой төслийн эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ нь:  

•  Рио Тинто компанийн ивээн тэтгэлэгээр МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль ба 
BAEconomics Pty Ltd компани хамтарч, Монголын эдийн засагт суурилсан дэлхийн 
түвшний ерөнхий тэнцвэрийн загвар ашиглан бүтээгдсэн. 

•  Уг судалгааны зорилго нь Оюу Толгой төсөл Монгол улсын эдийн засагт, тэр 
дундаа төсөв, валютын ханш болоод бүтцийн хувьд хэрхэн нөлөөлөх талаар 
ойлгох, үнэлгээ хийхэд оршино. 

•  Энэ судалгаанд ашиглагдсан ерөнхий тэнцвэрийн загварыг мөн бусад бодлого, 
төслүүдийн Монголын эдийн засагт үзүүлэх нийгмийн болоод эдийн засгийн үр 
нөлөөллийг хянах, дүгнэхэд объектив бодлогын хэрэгсэл болгон ашиглах 
боломжтой. 

•  Тус загварыг засгийн газрын холбогдох байгууллагууд болон Монгол Банкинд 
өөрийн хэрэгцээнд хараат бусаар ашиглахад нь санал болгоно. 
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Илтгэлийн агуулга: 

•  Ерөнхий нөхцөл байдал 

•  Эдийн засгийн аргачлалын танилцуулга 

₋  Ерөнхий тэнцвэрийн загвар тооцоололт 

•  Оюу Толгой төсөл макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд 
үүсгэх нөлөөлөл 

₋  ДНБ, худалдаа, төсвийн орлого, валютын ханш, салбаруудын 
гарц. 

•  Урт хугацаан дахь зэсийн үнийн төсөөллүүдийн нөлөөлөл 

₋  $2,200/тонн, $4,400/ тонн, $5,500/ тонн, $6,600/ тонн. 

•  Бодлогын хувилбарууд доорх Оюу Толгой төслийн нөлөөлөл 

₋  Хөрөнгө хуримтлуулах ба бэлэн мөнгө тараах хувилбарууд. 

•  Судалгааны гол үр дүнгүүд. 
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Ерөнхий нөхцөл байдал 



Монголын эдийн засгийн салбаруудын бүтэц өнгөрсөн 
арван жилд ихээхэн өөрчлөгдсөн 
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Бодит ДНБ, салбараар 
2005 оны тогтмол үнээр  

Хөдөө аж 
ахуй 33% 

Уул уурхай 
10% 

Үйлдвэрлэл 
ба худалдаа 

29% 

Нийтийн аж 
ахуй/ 

барилга 5% 

Тээвэр/ 
харилцаа 
холбоо 8% 

Санхүү/ 
төрийн 

захиргаа 6% 

Бусад 9% 

1995 - GDP = 2,472 тэрбум төгрөг  

Хөдөө аж 
ахуй 23% 

 Уул 
уурхай19% 

Үйлдвэрлэл/
худалдаа 

10% 

Нийтийн аж 
ахуй/барилга 

4% 

Тээвэр/
харилцаа 
холбоо 17% 

Санхүү/
төрийн 

захиргаа 5% 

Бусад 22% 

2009 - GDP = 3,564 тэрбум төгрөг 

Хөдөө аж 
ахуй 22% 

 Уул уурхай 
22% 

Үйлдвэрлэл/
худалдаа 

21% 

Нийтийн аж 
ахуй/барилга 

6% 

Тээвэр/
харилцаа 
холбоо 12% 

Санхүү/
төрийн 

захиргаа 6% 

Бусад 11% 

2005 - GDP = 2,780 тэрбум төгрөг 



Нэг хүнд ноогдох ДНБ 2000 оноос хойш хурдацтай 
өссөөр байгаа ч хөрш орнуудтай харьцуулахад 
доогуур түвшинд байна 
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Хүн амын тоо маш цөөхөн бөгөөд 
хүйсийн харилцаа бараг тэнцүү байна 
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Хүн ам 2050 он гэхэд нилээд хөгширсөн байх ч 
хүйсийн харилцаа ойролцоогоор тэнцүү хэвээр 
байна 
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Хөдөө аж ахуйн салбар нь ажил эрхлэлтийн хувьд 
хамгийн том салбар хэвээр байгаа ч 1990-ээд оны 
сүүлээс эхлэн эзлэх хувь нь буурсаар байна 
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Экспортын хамгийн чухал хэсэг нь ашигт малтмал 
бол хөдөө аж ахуйн болон аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүнүүд импортод голлодог 
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Экспортод эзлэх хувь 
Барааны бүлэг, хувиар  
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Импортод эзлэх хувь 
Барааны бүлэг, хувиар 

Хөдөө аж ахуй Уул уурхай 

Бусад аж үйлдвэрлэл Нэхмэл 
Машин тоног төхөөрөмж 

Химийн бүтээгдэхүүн 

Уул уурхай 

Бусад бараа 

Тээврийн тоног төхөөрөмж 

Үндсэн металл 

Хөдөө аж ахуй 
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Аргачлалын тойм 
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Монголын түүхий эдийн салбарт 
зориулан бүтээгдсэн анхны ерөнхий 
тэнцвэрийн загвар 

• Үнийн прогноз  

• Хүн амын 
өсөлтийн талаарх 
прогноз 

• Уул уурхайн 
үйлдвэрлэлт  

• Таван Толгой  

• Дэд бүтэц  

• ОТ төсөлгүй 
тохиолдолд Монгол 
улсын эдийн засгийн 
ирэх 30 жилийн 
байдал 

• ДНБ 

• Төсвийн орлого 

• Валютын ханш  

• Худалдаа  

• Аж үйлдвэрлэл 

• Хөрөнгө оруулалт  

• Үйлдвэрлэл  

• Ажиллах хүч  
• Экспорт  
• Хангамж  

• Татварын орлого  

• Ногдол ашиг  

• ДНБ 

• Төсвийн орлого 

• Валютын ханш  

• Худалдаа  

• Аж үйлдвэрлэл 

• Бодлогын нөлөө 

• Үндэсний 
Статистикийн 
Хорооны  тоон 
мэдээ  

• 10 бүс  

• 23 салбар 

2040 
2040 

ОТ төслийн  
нөлөө 

5-р үе шат 
ОТ төслийн эдийн 
засагт үзүүлэх 

нөлөөллийг үнэлэх 

4-р үе шат    
OT төслийг 
оруулсан 
хувилбар 

3-р үе шат 
ОТ төсөл 

ороогүй суурь 
хувилбар 

2-р үе шат 
ЕТЗ 

боловсруулах 

1-р үе шат 
Анхдагч 
төсөөлөл 
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Үндсэн төсөөллүүд 



Үндсэн төсөөллүүд 
Суурь хувилбарт 

•  Таван Толгой: 2013 он гэхэд ашиглалтанд орсон, 51% төрийн өмчлөлд, 2020 
он гэхэд бүх уурхайн эрчим хүчний нүүрсний үйлдвэрлэл 40 сая тоннд хүрсэн 
байх 

•  Оюу Толгойн бус зэсийн үйлдвэрлэл 2020 хүртэл тогтмол байж, цаашид 
нэмэгдэн 2040 он гэхэд 250 мянган тоннд хүрэх 

•  2017 он гэхэд зэс хайлуулах үйлдвэр баригдан ашиглалтанд бүрэн орсон 
байна 

•  Гадаад ажилчдын тоо уул уурхайн салбарт 10%, барилгын салбарт 2035 он 
гэхэд одоогийн 50%-аас 15% болж буурах. 

•  Гадаадын иргэд олсон орлогоосоо Монгол улсад зарцуулах хувь: 30%  

•  2017 он гэхэд 500 мегаваттын цахилгаан станц ашиглалтанд орсон байх.  

•  Хилийн чанадад ажиллаж буй Монгол иргэдийн тоо: 2040 он гэхэд 200,000-аас 
100,000 болон буурах 

•  Албан бус салбар: 30 жилийн хугацаанд 9.4%-аас 5% болж буурах  

13 



Загварт 10 бүс, 25 салбар, 5 үндсэн 
хүчин зүйлүүд орсон 
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Бүс, салбар болон үндсэн зүйлүүдийн хамралт  Дэлхийн түүхий эдийн үнийн дундаж төсөөллүүд 

Дэлхийн түүхий эдийн бодит үнэ 
2015 он хүртэл буурч, урт хугацаанд 
тогтвортой байхаар төсөөлөв 

Бүсүүд Салбарууд 

Хятад Мал аж ахуй 

Орос Бусад хөдөө аж ахуй 

АНУ Ойн аж ахуй болон загас агнуур 

Япон Газрын тос 

БНСУ Байгалийн хий 

Европын Холбоо 27a Коксждог нүүрс 

Энэтхэг Эрчим хүчний нүүрс 

Бусад орнууд Оюу Толгойн зэсийн хүдэр болон баяжмал 

Монгол Оюу Толгойн бус зэсийн хүдэр болон баяжмал  

Үндсэн факторууд Оюу Толгойн алт 

Газар Оюу Толгойн бус алт 

Ажиллах хүч Зэс баяжуулалт 

Уул уурхайн капитал Оюу Толгойн бусад олборлолт ба баяжуулалт 

Уул уурхайн бус капитал Оюу Толгойн бус бусад олборлолт ба баяжуулалт 

Байгалийн баялаг Нефть ба нүүрсний бүтээгдэхүүн 

Цахилгаан эрчим хүч 

Аж үйлдвэр 

Тээвэр 

Барилга 

Эрүүл мэнд 

Боловсрол 

Төрийн захиргаа ба батлан хамгаалал 

Бусад үйлчилгээ 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл 

Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл 

зэс алт коксждог 
нүүрс  

эрчим хүчний 
нүүрс 

2010 
ам.доллар 

/тонн 

2010 ам.доллар 
/унц 2010 ам.доллар/тонн 

2010 7,116 1171 96 40 
2011 6,807 1137 89 38 
2012 6,475 1103 81 37 
2013 6,166 1068 73 36 
2014 5,834 1034 64 33 
2015 5,500 1000 56 30 



Бодит ДНБ-ий өсөлт 2010-30 оны хооронд дунджаар 
7,1%, 2031-43 оны хооронд 5,4% байхаар, 
салбаруудын гарц өнөөгийн байдалтай төстэй 
байхаар тооцоолов 
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Суурь хувилбарт Оюу Толгойн бус зэсийн 
болоод нүүрсний үйлдвэрлэл 2050 он гэхэд 
ихээхэн нэмэгдсэн байхаар тооцоолов 
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Оюу Толгойн бус зэс Нүүрс 

Оюу Толгойн бус алт 

Зэсийн баяжмал Боловсруулсан зэс Коксжих нүүрс Эрчим хүчний нүүрс 



17 

Оюу Толгойн нөлөөлөл 
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Оюу Толгой төсөл нь 2020 он гэхэд 
Монгол улсын эдийн засгийг 35 гаруй 
хувиар өсгөх төлөвтэй байна 

•  2020 он гэхэд Оюу Толгойн 
нөлөөгөөр ДНБ-ий хэмжээ 1/3-
ээр өснө.  

•  2020 онд Оюу Толгой нэг хүнд 
ноогдох ДНБ-ийг 1,7 сая 
төгрөгөөр ($1000 гаруй 
ам.доллар) өсгөнө – энэ өсөлт нь 
өнөөдрийн нэг хүнд ноогдох 
ДНБ-ны хэмжээний 60 гаруй 
хувьтай дүйцнэ. 

•  ДНБ-ний өсөлт 2016 онд дээд 
цэгтээ хүрч 22 хувь болно.  

•  ОТ төсөлгүйгээр 7.7%-иар өсөх 
байсантай харьцуулахад 
2013-2020 оны хооронд 
дундажаар 11.7%-ийн өсөлттэй 
байх тооцоо байна. 

ОТ төсөлтэй  хувилбарын жилийн 
өсөлт 

ОТ төсөлгүй хувилбарын 
жилийн өсөлт  

ОТ төсөлгүй хувилбарын бодит ДНБ  

Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн  
Их наяд төгрөг (2010), жилийн өсөлт  

ОТ төсөлтэй хувилбарын 
бодит ДНБ 



Indirect effect of OT 
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Оюу Толгой төслийн эдийн засагт шууд 
болон шууд бус байдлаар томоохон үр 
нөлөө үзүүлнэ  •  Оюу Толгой төслийн улмаас 2020 

он гэхэд ДНБ ойролцоогоор 1/3-
аар нэмэгдсэн байна. 

•  ОТ-н шууд нөлөөлөл 2020 онд 
эдийн засгийн ¼-тэй дүйцнэ. 

•  2020 оноос хойш үйлдвэрлэлийн 
хэмжээ багасахын хэрээр Оюу 
Толгойн эдийн засагт эзлэх хувь 
буурах төлөвтэй. 

•  2020 онд өнөөдрийн үнэ 
үйлчлэвэл ОТ төсөл эдийн 
засгийн бараг 1/3-ийг шууд 
бүрдүүлнэ.  

•  2040-өөд оны эхээр төслийн 
шууд бус үр нөлөө нь шууд  
нөлөөгөөс давах болно. 

•  Хэрэв өнөөдөр ОТ төсөл 
үйлдвэрлэлийнхээ оргил үед 
ажиллаж байсан бол төслийн 
шууд нөлөө нь дангаараа эдийн 
засгаас 2 дахин их хэмжээтэй 
байна. 

Direct effect 
of OT 

Total impact 
of OT 

• Дээрхи огцом бууралт нь зэсийн зэрэглэлтэй холбоотой. 2020-оод онд ОТ 
 нэмж өргөжвөл үүнийг удаашруулах боломжтой.  
• 2012 хийгдэж дуусах сүүлийн техник эдийн засгийн үндэслэлд бууралт арай 
бага байх болно 

ДНБ-д үзүүлэх нөлөөг шууд болон шууд бусаар задлан үзсэн байдал  
ОТ төсөлгүй хувилбараас ОТ төсөлтэй хувилбарын ялгарах байдлыг 
хувиар илэрхийлсэн нь 
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2020 онд Оюу Толгой төсөл Монгол 
улсын экспортын 50%-ийг бүрдүүлнэ 

•  2020 онд Оюу Толгой төсөл 
экспортын тал хувийг эзэлнэ. 

•  ОТ төсөл нь 2020 онд ОТ 
төсөлгүй хувилбарт хамаарах 
экспортын дүнг 60%-иар, 
импортын дүнэ 20%-иар 
өсгөнө.  

•  ОТ төсөл орлогод эерэг нөлөө 
үзүүлэх тул уг төслийн 
импортын эрэлтэд үзүүлэх 
нөлөө улам нэмэгдэнэ.  

•  Эдийн засгийн бусад салбар 
өсч хөгжихийн хэрээр нийт 
экспортод ОТ төслийн эзлэх 
хувь яваандаа буурна. 

ОТ төсөл
тэй хуви

лбары
н импо

рт 

Суурь хувилбарын импорт 

Монгол улсын импорт, экспортын дүн  
Их наяд төгрөг, 2010 он  
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ОТ төсөл нь 2020 онд валютын бодит ханшийг 
15%-иар чангаруулахаар байна  

•  ОТ төсөлгүй хувилбартай  
харьцуулахад 2020 онд валютын 
ханш бараг 15 хувиар чангарна 
гэж тооцож байна.  

•  Ханшийн өсөлтийн хэмжээ нь 
зэсийн үнэ болоод засгийн 
газрын бодлогоос хамаарна.  

•  Зэсийн үнэ ойролцоогоор 
$6,600/тонн байвал ОТ төсөлгүй 
хувилбартай харьцуулахад 
валютын ханш бараг 20 хувиар 
өсөх болно.   

•  2023 онд ОТ төслийн валютын 
ханшид үзүүлэх нөлөө дээд 
хэмжээндээ хүрнэ.  

•  Валютын ханш чангарах нь 
худалдаа үйлдвэрлэлийн 
салбаруудын өрсөлдөх чадварт 
сөрөг нөлөө үзүүлнэ. 

Валютын бодит ханш 
Суурь хувилбараас ялгарах хувь 
(бууралт нь ханшийн өсөлт) 

Өөдрөг хандлагатай- $6,600/ тонн 

Сөрөг хандлагатай - $2,200/ тонн 

Дунджаас доогуур- $4,400/тонн 

Дундаж - $5,500/ тонн 
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ОТ төслийн нөлөөгөөр 2020 онд бодит 
цалин бараг 30 хувиар илүү байна 

ОТ хувилбар доорх бодит цалин 
Суурь хувилбараас ялгарах байдал болон бодит дүн 

•  Өрхийн орлого болон 
төсвийн зарлага нэмэгдэж 
үйлчилгээний салбарт 
ажиллах хүчний эрэлт өсөх 
тул бодит цалин огцом 
нэмэгднэ. 

•  ОТ төслийн нөлөөгөөр 2020 
онд бодит цалин 28%-иар, 
2023 онд 35%-иар өндөр 
байна. 

хувь 

2010  
оны 
төгрөг, 
их наяд 

ОТ хувилбар доорх бодит 
хөдөлмөрийн хөлс 

Суурь хувилбар доорх бодит 
хөдөлмөрийн хөлс 

ОТ хувилбарыг суурь хувилбартай 
харьцуулахад бодит цалингийн ялгарах 
байдал 
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Худалдааны салбаруудад бүтцийн 
өөрчлөлтийн дарамт үүсэх ч бүх үндсэн 
салбарууд нэрлэсэн хэмжээгээр өснө 

•  Бодит цалин өсч валютын ханш чангарснаар худалдааны салбаруудын өрсөлдөх чадвар 
буурна.  

•  Хөдөө аж ахуй болон аж үйлдвэрийн салбарууд суурь хувилбартай харьцуулахад хумигдах 
төлөвтэй, харин эдийн засаг ерөнхийдөө бол эрчимтэй өснө. 

•  Гадаад хөрөнгө оруулалт өсснөөр барилгын салбар суурь хувилбартай харьцуулахад илүү 
өсөлттэй байна. 

•  Орлого нэмэгдснээр тээврийн салбар мөн тэлэгднэ. 

•  Өрхийн орлого болон төсвийн орлого нэмэгдэхийн хэрээр үйлчилгээний салбар /засгийн 
газрын эрүүл мэнд болон боловсролын оруулах зарлага багтана/ өснө. 

Салбаруудын гарц 
Суурь хувилбараас ялгаатай байдал 

Салбаруудын нийт үйлдвэрлэлд оруулах хувь хэмжээ 
Их наяд төгрөг (2010 үнээр) 

2010 2020 2030 2040 

суурь 

суурь 

суурь 

суурь 

 бодлого 

 бодлого 

бодлого 

бодлого Хөдөө аж ахуй  Уул уурхай  Аж үйлдвэр 

Тээвэр  Барилга  Үйлчилгээ   барилга 

үйлчилгээ 
тээвэр 

Хөдөө аж ахуй 

Аж үйлдвэр 
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ОТ-н эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл нь зэсийн 
үнээс ихээхэн хамааралтай, гэхдээ зэсийн үнэ 
хамгийн бага түвшинд хүрэх тохиолдолд ч 
Оюу Толгой Монгол улсад үр ашигтай байна 

Монгол улсын бодит ҮНБ  
Суурь хувилбараас ялгаатай байдал, хувиар  

Өөдрөг хандлагатай  

 Сөрөг хандлагатай  

Дунджаас доогуур 

Дундаж  

•  Зэсийн үнийн хэтийн (2010 ам. доллар /тонн) тамааглал: Дундаж 5,500, Өөдрөг 
хандлагатай 6,600, Дунджаас доогуур 4,400, Сөрөг хандлагатай 2,200. 

•  Суурь хувилбартай харьцуулахад өөдрөг хувилбарт 2020 онд ҮНБ ОТ төслийн 
нөлөөгөөр 23 орчим хувиар нэмэгдсэн байхад харин сөрөг хандлагатай 
хувилбарт ОТ төслийн нөлөөгөөр ҮНБ хэмжээ 3 хүрэхгүй хувиар нэмэгдэж 
байна.  
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Хөрөнгө хуримтлуулах бодлого нь урт 
хугацаанд ҮНБ-д эерэг нөлөө үзүүлж, 
бүтцийн өөрчлөлтийн дарамтыг багасгана 
Бодит ҮНБ 
Суурь хувилбараас ялгаатай байдал 

Валютын бодит ханш 
Суурь хувилбараас ялгаатай байдал  
(сөрөг хувь нь ханшийн харьцангуй өсөлт) 

•  Хөрөнгө хуримтлуулах сангаас хүртэх хүүгийн орлого нь урт хугацааны 
өсөлтийг хангана. 

•  ОТ-оос авах төсвийн орлогыг гадаад валютаар байлгаснаар валютын 
ханшийн тогтворгүй байдал болон түүнийг дагасан бүтцийн өөрчлөлтийн 
дарамтыг багасгана. 

Хөрөнгө хуримтлуулах 
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ОТ төслийн хөрөнгө хуримлуулах сан нь 
бүтцийн өөрчлөлтийн дарамтыг хөнгөлнө 

Салбаруудын гарц 
Хөрөнгө хуримтлуулах хувилбар суурь хувилбараас 
ялгаатай байдал 

•  Бэлэн мөнгө тараах хувилбарыг бодвол хөрөнгө хуримтлалын хувилбар нь 
үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй зэрэг худалдааны салбарын хувьд ихээхэн үр 
ашигтай байна. Учир нь валютын ханшийн зөрүү, дотоодын эрэлт хэрэгцээ 
урт хугацаанд өсөх тул өрсөлдөх чадвар сайжирах юм. 

•  Дотоодын эрэлт хэрэгцээ өссөний үр дүнд бэлэн мөнгө тараах хувилбарыг 
бодвол хөрөнгө хуримтлуулах хувилбар нь урт хугацаанд бүх салбарын 
хувьд үр ашигтай байна. 

Төсөөлсөн бодлогын хувилбар Төсөөлсөн бодлогын хувилбар 
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хөдөө аж 
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тээвэр 
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2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

аж үйлдвэр 

хөдөө аж 
ахуй 

барилга 
үйлчилгээ 

тээвэр 

Салбаруудын гарц 
Бэлэн мөнгө тараах хувилбар суурь хувилбараас 
ялгаатай байдал 
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Хөрөнгө хуримтлуулах хувилбарт 
төсвийн орлого илүү өндөр байна 

•  Хөрөнгө хуримтлуулах бодлогын 
хүрээнд 2043 онд улсын төсөв 10 их 
наяд төгрөг /7.5 тэрбум ам.доллар/ 
орчим байгаа бол бэлэн мөнгө 
тараах хувилбарт 9.3 их наяд 
төгрөг /7 тэрбум ам.доллар/ хавьцаа 
байна /2010 оны бодит үнээр/.  

•  Улсад доорх орлого орж байгаа учир 
бэлэн мөнгө хуваарилах хувилбарыг 
бодвол хөрөнгө хуримтлуулах 
хувилбарт улсын төсөв илүү өндөр 
байгаа юм. Үүнд: 
 - сангаас хүртэх хүүгийн орлого. 

 - уул уурхайн салбараас дотоодын 
мөнгөн тэмдэгтээр орж ирэх аж 
ахуйн нэгжийн албан татвар нь 
валютын ханшийн зөрүүгээс болж 
илүү өндөр болно.  
 - уул уурхайгаас бусад салбарын 
үйлдвэрлэлийн хэмжээ ихэсч улмаар 
авах татварын хэмжээ нэмэгднэ.   

Аль аль хувилбарт  ОТ төслөөс улсын төсөвт орох орлогыг 
багтаагаагүй. Учир нь үүнийг бэлэн мөнгө хуваарилах 
бодлогын хүрээнд айл өрхүүдэд тарааж, харин хөрөнгө 
хуримтлуулах бодлогын хүрээнд хөрөнгө хуримтлалын санд 
байршуулах юм. 

Улсын төсөв 
2010 оны үнээр, их наяд төгрөг  

Төсөөлсөн бодлогын хувилбар 
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2043 он гэхэд ОТ төслийн хөрөнгө 
хуримтуулах сан нь өнөөгийн ДНБ-ээс 
бараг 6 дахин их байна 

•  2043 онд хөрөнгө хуримтуулах санд 40 их наяд төгрөг (30 тэрбум ам. 
доллар) хуримтлагдана. Энэ нь тус оны ДНБ-ий хагасыг эзлэх бөгөөд 
өнөөдрийн ДНБ-ээс бараг 6 дахин их юм.   

Төсөөлсөн бодлогын хувилбар 
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Судалгааны гол үр дүн 

ОТ төслийн шууд нөлөө = ДНБ-ий 25%   

OT төслийн шууд бус нөлөө =ДНБ-ий 11%  

Байх байсан хэмжээтэй харьцуулахад 15% чангарах 

Дундаж бодит цалин = Суурь хувилбараас 30% илүү 

Худалдааны салбарын өрсөлдөх чадвар буурна.  

ОТ төсөл нь экспортын хэмжээг 60%-иар, импортын хэмжээг 20%-иар  өсгөнө. 

Төсвийн татварын орлого болон ногдол ашиг түүхий эдийн үнээс ихээхэн 
хамааралтай байна.  

ДНБ 

Валютын ханш 

Цалин 

Худалдаа 

Тогтворгүй 
байдал 

2020 гэхэд бидний тооцооллоор: 

•  Хөрөнгө хуримтлуулах бодлого баримталснаар бүтцийн 
өөрчлөлтийн дарамтыг хөнгөлнө 

•  Бэлэн мөнгө тараах бодлого бүтцийн өөрчлөлтийн дарамтыг 
хүндрүүлж олон улс дахь өрсөлдөх чадварыг тогтворгүй болгоно 

•  Ажиллах хүчний оролцоог нэмэгдүүлж хилийн чанадад буй 
Монголчуудыг эргэж ирэхийг нь дэмжих бодлого бүтцийн 
өөрчлөлтийн дарамтыг багасгахад нэмэр болно. 

Бодлогын 
асуудлууд: 
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Төгсгөл 


